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РЕФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ ПРАЦЫ 

Дзяругі Вольгі Дзмітрыеўны 

Катэгорыя ацэнкі ў тэкстах СМІ 

Структура і аб'ём дыпломнай працы. 

Дыпломная праца складаецца з задання на дыпломную працу, зместа, 

рэферата дыпломнай працы, уводзін, трох частак, заключэння, спісу 

выкарыстанай літаратуры, дадатак. Агульны аб'ём працы складае 74 старонкі. 

Спіс выкарыстанай літаратуры займае 5 старонак і ўключае 60 пазіцый. 

Ключавыя словы: АЦЭНКА, СМІ, ЭМАЦЫЙНАСЦЬ, 

МАДАЛЬНАСЦЬ, ЭКСПРЭСІЎНАСЦЬ, ВОБРАЗНЫЯ СРОДКІ, СПОСАБЫ 

ВЫРАЗНАСЦІ, КАТЭГОРЫЯ, МЕТАФАРА, РЭПАРТАЖ, ІНТЭРВІЮ, ЭССЭ. 

Аб'ект даследавання – мова медыятэксту трох жанраў: рэпартаж, 

інтэрв'ю, эсэ. 

Прадмет даследавання – сродкі ацэнкі ў медыятэкстах і спосабы 

выражэння ў залежнасці ад жанравай прыналежнасці. 

Мэта даследавання – выявіць спецыфіку функцыянавання найбольш 

распаўсюджаных ацэначных сродкаў у жанрах рэпартаж, інтэрв'ю і эсэ. 

Метады даследавання. Дыпломная праца напісана з улікам прынцыпаў 

назірання, параўнання, апісання, абагульнення. У працы выкарыстаныя метады 

шматаспектна лінгвістычнага аналізу журналісцкага тэксту (жанрава-

стылістычны, сінтаксічна-лінгвістычны, лексіка-семантычны, дыскурсіўны). 

Атрыманыя вынікі і іх навізна. У працы выяўлена ўзаемасувязь 

катэгорыі ацэнкі ў медыятэксце, вылучаны сродкі і спосабы выражэння ацэнкі ў 

медыятэксце, апісаны сродкі і спосабы выражэння ацэнкі ў сувязі з катэгорыяй 

аўтара ў межах трох жанраў (рэпартаж, інтэрв'ю і эсэ). 

Дакладнасць матэрыялаў і вынікаў дыпломнай працы. 

Выкарыстаныя матэрыялы і вынікі дыпломнай працы з'яўляюцца дакладнымі. 

Праца выканана самастойна. 

Практычнае прымяненне вынікаў дадзенай дыпломнай працы можа 

быць выкарыстана для далейшага вывучэння пытання ацэнкі ў СМІ, а таксама 

для вывучэння відавочных і схаваных сродкаў аўтарскай ацэнкі. 

  



 

РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

Деруго Ольги Дмитриевны 

Категория оценки в текстах СМИ 

Структура и объем дипломной работы. 

Дипломная работа состоит из задания на дипломную работу, оглавления, 

реферата дипломной работы, введения, трех глав, заключения, списка 

использованной литературы, приложений. Общий объем работы составляет 74 

страницы. Список использованной литературы занимает 5 страниц и включает 

60 позиций.  

Ключевые слова: ОЦЕНКА, СМИ, ЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬ, 

МОДАЛЬНОСТЬ, ЭКСПРЕССИВНОСТЬ, ОБРАЗНЫЕ СРЕДСТВА, 

СПОСОБЫ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ, КАТЕГОРИИ, МЕТАФОРЫ, РЕПОРТАЖ, 

ИНТЕРВЬЮ, ЭССЭ. 

Объект исследования – язык медиатекстов трех жанров: репортаж, 

интервью, эссе. 

Предмет исследования – средства оценки в медиатекстах и способы 

выражения в зависимости от жанровой принадлежности.  

Цель исследования – выявить специфику функционирования наиболее 

распространенных оценочных средств в жанрах репортажа, интервью и эссе. 

Методы исследования. Дипломная работа написана с учетом принципов 

наблюдения, сравнения, описания, обобщения. В работе использованы методы 

многоаспектного лингвистического анализа журналистского текста (жанрово-

стилистический, синтаксически-лингвистический, лексико-семантический, 

дискурсивный). 

Полученные итоги и их новизна. В работе выявлена взаимосвязь 

категории оценки в медиатексте, выделены средства и способы выражения 

оценки в медиатексте, описаны средства и способы выражения оценки в связи с 

категорией автора в границах трех жанров (репортаж, интервью и эссе). 

Достоверность материалов и результатов дипломной работы. 

Использованные материалы и результаты дипломной работы являются 

достоверными. Работа выполнена самостоятельно.  

Практическое применение результатов данной дипломной работы 

может быть использовано для дальнейшего изучения вопроса оценки в СМИ, а 

также для изучения явных и скрытых средств авторской оценки. 

 

 

 



 

ABSTRACT DIPLOMA WORK 

Derugo Olga 

The category of evaluation in media texts  

The structure and volume. 

The work consists of  tasks, table of contents, abstract of work, introduction, 

three chapters, conclusion, list of literature, annexes. The overall volume amounted 

74 pages. The list of literature have 5 pages and comprises 60 items. 

Keywords: EVALUATION, MASS MEDIA, EMOTIONALITY, 

MODALITY, EXPRESSIVITY, SHAPED MEANS, WAYS OF 

EXPRESSIVENESS, CATEGORY, METAPHOR, REPORTAGE, INTERVIEW, 

ESSAY. 

The object of this study is language of media texts of three genres: reportage, 

interview, essay. 

The subject of this study is means of evaluation in media texts and modes of 

expression, depending on genre. 

The aim of this study is to reveal the specifics of the functioning of the most 

common evaluation tools in the genres of reporting, interviews and essays. 

Methods of research. The work is written taking into account the principles of 

observation, comparison, description, generalization. The methods of 

multidimensional linguistic analysis of journalistic text (genre-stylistic, syntactic-

linguistic, lexical-semantic, discursive). 

The results obtained and their novelty. The work reveals the interrelation 

between the category of evaluation in the media text, the means and ways of 

expressing the evaluation in the media text, the means and ways of expressing the 

evaluation in connection with the category of the author within the boundaries of the 

three genres (reportage, interviews and essays). 

Reliability of materials and the results of the thesis. The materials used and 

the results of the thesis are reliable. The work was done independently. 

Practical application of the results of this thesis can be used to further study the 

issue of evaluation in the media, as well as to study the explicit and hidden means of 

the author's assessment. 


