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РЕФЕРАТ 

Дипломная работа: 83 страницы, 3 главы, 41 источник в списке 

использованной литературы. Для более детального представления 

результатов исследования в конце работы размещено приложение, 

включающее 17 графических изображений.  

ЕВРОПЕЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ, ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ, «GAZETA 

WYBORCZA», TVP1, POLSKA AGENCJA PRASOWA, ВЫБОРЧА, 

ПОЛЬСКОЕ АГЕНТСТВО ПЕЧАТИ, ПОЛЬСКАЯ ПРЕССА, ПОЛЬСКОЕ 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ, ПОЛЬСКОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО, 

МАССМЕДИА 

Актуальность исследования – польская журналистика, а в особенности 

журналистика, посвященная проблемам европейской интеграции, мало 

изучена белорусскими исследователями.  

Объект исследования – материалы ежедневной общественно-

политической польской газеты «Gazeta Wyborcza», сюжеты ежедневной 

новостной программы «Wiadomości», информационные сообщения 

Польского агентства печати, посвященные процессам европейской 

интеграции. 

Предмет исследования – освещение процессов европейской интеграции 

в вышеуказанных СМИ. 

Цель дипломной работы – выяснить, как процессы европейской 

интеграции отражаются в польских медиа. 

Задачи: 1) проследить развитие европейской интеграции от ее 

зарождения до настоящего времени; 2) рассмотреть, какие проблемы и 

перспективы имеет европейская интеграция на современном этапе; 3) 

проанализировать, какие актуальные проблемы Европейского союза 

освещаются в польских медиа; 4) выявить, с помощью каких средств и 

приемов (языковых, жанровых и графических) происходит отражение 

процессов европейской интеграции. 

Во время работы использовались такие методы исследования, как 

сравнение, обобщение, синтез, контекстный и компонентный анализ. 

Практическое значение работы – возможность использовать выводы 

исследования при подготовке материалов о сотрудничестве Беларуси и ЕС в 

белорусских СМИ. 

Работа выполнена самостоятельно. 
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Рэферат 

Дыпломная праца: 83 старонкі, 3 главы, 41 крыніца ў спісе 

выкарыстанай літаратуры. Для больш дэталёвага прадстаўлення вынікаў 

даследавання ў канцы працы змешчаны дадатак, які ўключае17 графічных 

выяў. 

ЕЎРАПЕЙСКАЯ ІНТЭГРАЦЫЯ, ЕЎРАПЕЙСКІ САЮЗ, «GAZETA 

WYBORCZA», TVP1, POLSKA AGENCJA PRASOWA, ВЫБОРЧА, 

ПОЛЬСКАЕ АГЕНЦТВА ДРУКУ, ПОЛЬСКАЯ ПРЭСА, ПОЛЬСКАЕ 

ТЭЛЕБАЧАННЕ, ПОЛЬСКАЕ ІНФАРМАЦЫЙНАЕ АГЕНЦТВА, 

МАСМЕДЫЯ  

Актуальнасць даследавання – польская журналістыка, а ў асаблівасці 

журналістыка, прысвечаная праблемам еўрапейскай інтэграцыі, мала 

вывучана беларускімі навукоўцамі.  

Аб’ект даследавання – матэрыялы штодзённай грамадска-палітычнай 

польскай газеты «Gazeta Wyborcza», сюжэты штодзённай праграмы навін 

«Wiadomości», інфармацыйныя паведамленні Польскага агенцтва друку, 

прысвечаныя працэсам еўрапейскай інтэграцыі.  

Прадмет даследавання – адлюстраванне працэсаў еўрапейскай 

інтэграцыі ў звыш указаных СМІ.  

Мэта дыпломнай працы – даследаваць, як працэсы еўрапейскай 

інтэграцыі адлюстроўваюцца ў польскіх медыя. 

Задачы: 1) прасачыць развіццё еўрапейскай інтэграцыі ад яе пачатку да 

цяперашняга часу; 2) разглядзець, якія праблемы і перспектывы мае 

еўрапейская інтэграцыя на сучасным этапе; 3) прааналізаваць, якія 

актуальныя праблемы Еўрапейскага саюза асвятляюцца ў польскіх медыя; 4) 

высветліць, з дапамогай якіх сродкаў і прыёмаў (моўных, жанравых і 

графічных) адбываецца адлюстраванне працэсаў еўрапейскай інтэграцыі.   

Падчас працы выкарыстоўваліся такія метады даследавання, як 

параўнанне, абагульненне, сінтэз, кантэкстны і кампанентны аналіз. 

Практычнае значэнне працы – магчымасць выкарыстоўваць вынікі 

даследавання пры падрыхтоўцы матэрыялаў пра супрацоўніцтва Беларусі і 

ЕС у беларускіх медыя. 

Праца выканана самастойна. 
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Abstract 

This thesis has 83 pages, 3 chapters, 41 sources on the list of used literature. 

For more detalized information, there is the application containing 17 graphic 

images at the end of the thesis. 

EUROPEAN INTEGRATION, EUROPEAN UNION, GAZETA 

WYBORCZA, TVP1, POLSKA AGENCJA PRASOWA, POLISH PRESS 

AGENCY, POLISH PRESS, POLISH TELEVISION, POLISH INFORMATION 

AGENCY, MASSMEDIA 

The relevance of the research – Polish journalism, and journalism, devoted to 

problems of European integration particularly, is little studied by Belarusian 

researchers.   

The objects of the research are articles from the daily newspaper «Gazeta 

Wyborcza», news reports from the daily program «Wiadomości», information 

messages from the Polish press agency, devoted to processes of European 

integration. 

The subject of the research is the coverage of processes of European 

integration in mentioned media. 

The purpose of the thesis is to find out how processes of European integration 

are covered in Polish media. 

Objectives of the research are: 1) to follow the development of European 

integration from the beginning to the present; 2) to find out, what problems and 

prospects European integration has at the present; 3) to analize what current 

problems of the European Union are covered in Polish media; 4) to find out, which 

methods (linguistic, genre and graphic) help to cover processes of European 

integration. 

Research methods used during the work arecomparison, generalization, 

synthesis, contextual and component analysis. Practical value of the work is an 

opportunity to use found conclusions in preparing materials devoted to cooperation 

between Belarus and the EU in Belarusian media. 

The thesis has been done by myself. 

 


