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РЕФЕРАТ 

 

Дипломная работа: страниц – 56, источников – 40. 

СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО, ИНТЕГРЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ, 

ЕДИНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО, ЭКСПОРТ, СОЮЗНЫЕ 

СМИ.  

Объект исследования – газета «Союзное вече». 

Предмет исследования – публикации в газете «Союзное вече». 

Цель работы – выявить особенности массово-информационной 

деятельности газеты «Союзное вече» по интеграции Республики Беларусь и 

Российской Федерации.  

 Методы исследования: универсальные методы научного 

обобщения и анализа данных, аналогии, классификации, сравнения.  

Полученные результаты и новизна. Новизна исследования 

определяется тем, что в дипломной работе систематизирована существующая 

информация о развитии Союзного государства Беларуси и России, 

определены перспективы и тенденции интеграции Союзного государства, 

проанализирована деятельность газеты «Союзное вече» по отражению 

интеграционной тематики, а также разработаны практические рекомендации 

по оптимизации информационной деятельности газеты «Союзное вече».  

Область возможного практического применения. 

Разработанные рекомендации по массово-информационной деятельности 

газеты «Союзное вече» по интеграции Республики Беларуси и Российской 

Федерации можно использовать для модернизации данного издания и 

изданий подобного типа.  

Автор работы подтверждает достоверность результатов исследования, 

а также объективность ссылок на источники, использованных в работе.  
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РЭФЕРАТ 

 

Дыпломная работа: старонак – 56, крыніц – 40. 

САЮЗНАЯ ДЗЯРЖАВА, ІНТЭГРАЦЫЙНЫЯ ПРАЦЭСЫ, АДЗІНАЯ 

ІНФАРМАЦЫЙНАЯ ПРАСТОРА, ЭКСПАРТ, САЮЗНЫЯ СМІ.  

Аб’ект даследавання – газета «Союзное вече». 

Прадмет даследавання – публікацыі ў газеце «Союзное вече». 

Мэта працы – выявіць асаблівасці масава-інфармацыйнай дзейнасці 

газеты «Союзное вече» па інтэграцыі Рэспублікі Беларусь і Расійскай 

Федэрацыі. 

 Метады даследавання: універсальныя метады, навуковага 

абагульнення і аналізу даных, аналогіі, класіфікацыі, параўнання. 

Атрыманыя вынікі і навізна.  Навізна даследавання вызначаецца 

тым, што ў дыпломнай працы сістэматызавана існуючая інфармацыя аб 

развіцці Саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі, вызначаны перспектывы і 

тэндэнцыі інтэграцыі Саюзнай дзяржавы, прааналізавана дзейнасць газеты 

«Союзное вече» па рэалізацыі інтэграцыйнай тэматыкі, а таксама 

распрацаваны практычныя рэкамендацыі па аптымізацыі інфармацыйнай 

дзейнасці газеты «Союзное вече». 

Галіна магчымага практычнага прымянення. Распрацаваныя 

рэкамендацыі па масава-інфармацыйнай дзейнасці газеты «Союзное вече» па 

інтэграцыі Рэспублікі Беларусі і Расійскай Федэрацыі можна выкарыстоўваць 

для мадэрнізацыі дадзенага выдання і выданняў падобнага тыпу. 

Аўтар працы пацвярджае верагоднасць вынікаў даследавання, а 

таксама аб’ектыўнасць спасылак на крыніцы, выкарыстаныя ў працы. 
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THE ABSTRACT 

 

Thesis: pages – 56 sources – 40. 

UNION STATE, INTEGRATION PROCESSES, SINGLE 

INFORMATION SPACE, EXPORT, UNION MEDIA.  

Object of research – newspaper Soyuznoye veche. 

Subject of the research is publications in the newspaper Soyuznoye veche. 

Objective – to reveal the peculiarities of the mass information activity of 

the newspaper Soyuznoye veche on the integration of the Republic of Belarus and 

the Russian Federation. 

Methods:  universal methods of scientific generalization and analysis of 

data, analogies, classifications, comparisons. 

Results and the novelty of the diploma work: the novelty of the 

research is determined by the fact that the graduation work systematizes the 

existing information on the development of the Union State of Belarus and Russia, 

outlines the prospects and tendencies of integration of the Union State, analyzes 

the activities of the newspaper Soyuznoye veche to reflect integration topics, and 

also developed practical recommendations for optimizing the information activity 

of the newspaper Soyuznoye veche. 

The area of possible practical application: The developed 

recommendations on the mass information activity of the newspaper Soyuznoye 

veche on the integration of the Republic of Belarus and the Russian Federation can 

be used to modernize this edition and publications of this type. 

The author of the paper confirms the reliability of the research results, as 

well as the objectivity of references to sources used in the work. 

 


