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РЕФЕРАТ 

Объем дипломной работы – 75 страниц.  Дипломное исследование  

включает введение, четыре главы, заключение, список использованной 

литературы (43 пунткта) и приложение. В работе использовано 2 схемы и 8 

таблиц. 

Ключевые слова: концепт “Беларусь”; способы вербализации 

концепта; когнитивно-дискурсивная репрезентация концепта; средства 

массовой информации Республики Беларусь; печать Российской Федерации; 

телеканал Euronews. 

Объект исследования: беларуские медиа “Звязда”, “СБ. Беларусь 

сегодня”, “Рэспубліка”, “Чырвоная змена”, “Знамя юности”, “Алеся”, 

“Літаратура і мастацтва”, “Голас Радзімы”, “Народная газета”, “Наша Ніва”; 

российские газеты “Ведомости”, “Российская газета”, “Коммерсантъ”, 

“Известия”, “Аргументы и факты”, “Новая газета”, “Культура”, “Взгляд”; 

европейский информационный телеканал Euronews.  

Предмет исследования: особенности использования концепта 

“Беларусь” в указанных средствах массовой коммуникации с точки зрения 

методики редактирования. 

Цель дипломного проекта – установить, как беларуские, российские и 

западноевропейские медиа позиционируют концепт “Беларусь” и определить 

роль редактора при обработке материалов этой тематической группы. 

В дипломной работе использовалась следующие методы: анализа, 

синтеза, индукции, дедукции, аналогии, обобщения, компаративный, 

лингвистическая статистика, анализ документальных источников, контент-

анализа, дискурсного анализа. 

Впервые в работе исследовалась аксиологическая природа концепта 

“Беларусь” в национальной печати, определялась структура этого концепта в 

российской прессе. Впервые был проведен анализ имиджа Республики 

Беларусь в западноевропейском дискурсе на семантическом, синтактическом 

и прагматическим уровнях. 

Результаты исследования концепта “Беларусь” в беларуской печати 

позволят повысить эффективность деятельности национальных СМИ. 

Проблемы и тенденции в формировании образа Республики Беларусь в 

зарубежных медиа, выявленные во время работы, послужат актуальной базой 

для дальнейшего поиска путей улучшения внешнего имиджа страны. 

Работа выполнена самостоятельно. Материалы и результаты 

дипломной работы достоверны. 

 

 



РЭФЕРАТ 

Аб’ѐм дыпломнай працы – 75 старонак.  Дыпломнае даследаванне  

складаецца з уводзін, чатырох глаў, заключэння, спіса выкарыстанай 

літаратуры (43 пунткты) і дадатка. У працы выкарыстаны 2 схемы і 8 табліц. 

Ключавыя словы: канцэпт “Беларусь”; спосабы вербалізацыі 

канцэпту; кагнітыўна-дыскурсіўная рэпрэзентацыя канцэпту; сродкі масавай 

інфармацыі Рэспублікі Беларусь; друк Расійскай Федэрацыі; тэлеканал 

Euronews. 

Аб’ект даследавання: беларускія медыя “Звязда”, “СБ. Беларусь 

сегодня”, “Рэспубліка”, “Чырвоная змена”, “Знамя юности”, “Алеся”, 

“Літаратура і мастацтва”, “Голас Радзімы”, “Народная газета”, “Наша Ніва”; 

расійскія газеты “Ведомости”, “Российская газета”, “Коммерсантъ”, 

“Известия”, “Аргументы и факты”, “Новая газета”, “Культура”, “Взгляд”; 

еўрапейскі інфармацыйны тэлеканал Euronews.  

Прадмет даследавання: асаблівасці выкарыстання канцэпту 

“Беларусь” у азначаных сродках масавай камунікацыі з гледжання методыкі 

рэдагавання. 

Мэта дыпломнага праекта – устанавіць, як беларускія, расійскія і 

заходнееўрапейскія медыя пазіцыянуюць канцэпт “Беларусь” і вызначыць 

ролю рэдактара пры апрацоўцы матэрыялаў гэтай тэматычнай групы. 

У дыпломнай працы выкарыстоўвалася наступныя метады: аналізу, 

сінтэзу, індукцыі, дэдукцыі, аналогіі, абагульнення, кампаратыўны, 

лінгвістычная статыстыка, аналіз дакументальных крыніц, кантэнт-аналізу, 

дыскурснага аналізу. 

Упершыню ў працы даследавалася аксіялагічная прырода канцэпту 

“Беларусь” у нацыянальным друку, вызначалася структура гэтага канцэпту ў 

расійскай прэсе. Упершыню быў праведзены аналіз іміджу Рэспублікі 

Беларусь у заходнееўрапейскім дыскурсе на семантычным, сінтактычным і 

прагматычным узроўнях. 

Вынікі даследавання канцэпту “Беларусь” у беларускім друку 

дазволяць павысіць эфектыўнасць дзейнасці нацыянальных СМІ. Праблемы і 

тэндэнцыі ў фарміраванні вобраза Рэспублікі Беларусь у замежных медыя, 

што былі выяўленыя падчас працы, паслужаць актуальнай базай для 

далейшага пошуку шляхоў паляпшэння знешняга іміджу краіны. 

Праца выканана самастойна. Матэрыялы і вынікі дыпломнай працы 

дакладныя. 

 

 

 



ABSTRACT 

The volume of the thesis is 74 pages. The graduation project consists of 

introduction, four chapters, a conclusion, a list of references (43 punctures) and an 

appendix. The thesis used 2 schemes and 8 tables.  

Keywords: concept “Belarus”; ways to verbalize the concept; cognitive-

discursive representation of the concept; media of the Republic of Belarus; media 

of the Russian Federation; Euronews TV channel. 

Object of research: Belarusian media “Zvyazda”, “SB. Belarus Today”, 

“Respublika”, “Chyrvona Zmena”, “Znamya yunosti”, “Alesya”, “Litaratura i 

mastatstva”, “Golas Radzimy”, “Narodnaya Gazeta”, “Nasha Niva”; Russian 

newspapers “Vedomosti”, “Rossiyskaya Gazeta”, “Kommersant”, “Izvestiya”, 

“Argumenty i Fakty”, “Novaya Gazeta”, “Kultura”, “Vzglyad”; European news 

channel “Euronews”. 

Subject of research: the peculiarities of using the concept “Belarus” in 

these media from the point of view of the methodology of editing. 

The purpose of the graduation project consists in establish how the 

Belarusian, Russian and Western European media have positioned the concept 

“Belarus” and define the role of the editor in the processing of the material in this 

thematic group. 

In research we used the following methods: methods of analysis, synthesis, 

induction, deduction, analogy, generalization, comparative, linguistic statistics, 

analysis of documentary sources, content analysis, discourse analysis. 

For the first time in the graduation project  the axiological nature of the 

concept “Belarus” was studied in the national press, the structure of this concept 

was determined in the Russian media. For the first time the analysis of the image of 

the Republic of Belarus in Western European discourse was carried out at a 

semantic, syntactical and pragmatic level. 

The results of the study of the concept “Belarus” in the Belarusian press 

make it possible to increase the effectiveness of the national media. Problems and 

trends in the formation of the image of the Republic of Belarus in foreign media, 

which was identified during the work, can serve as an actual basis for further study 

of ways to improve the country's external image.  

Work is done independently. Materials and results of the thesis is correct. 

 

 


