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АНОТАЦІЯ

У магістерській роботі досліджується виявлення особливостей дитячих
періодичних видань на території України. Прослідковано розвиток періодичних 
видань в історичному та комунікаційному аспектах.Проаналізовано жанрово-
тематичне розмаїття та змістове наповнення видань. Сформована типологія та 
класифікація дитячої газети. Розглянуто тенденції щодо поширення преси
перспективні напрямки ефективного газет з метою розширення на Україні.
Позначено можливі перспективні напрямки ефективного функціонування 
сучасних дитячих газет з метою розширення на Україні.

Ключові слова: газета, дитяча преса, електронні видання, журнали,
читацька аудиторія.

The identification of features of children's periodicals in the territory of
Ukraine is investigated in the master's work. The development of the periodical
publications in the historical and communications aspects is traced. The article
analyzes the genre and thematic variety and the content of the publications. The
typology and classification of the children's newspaper is formed. Tendencies of
press distribution in Ukraine are considered. The possible perspective directions of
effective functioning of modern children's newspapers for the purpose of
readership expansion are designated. The analysis of the printed publications
features and their online versions, determining the advantages and disadvantages
carried out.

Keywords: newspaper, children's press, electronic publications, magazines,
readership.


