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РЕФЕРАТ

У магістерській роботі досліджується загальна концепція місцевого
друкованого видання – газети «Кремінь», що реалізується через його
жанрово-тематичну палітру та візуальні засоби подачі інформації. Розкрито
правові засади діяльності ЗМІ, об’єкти та суб’єкти інформаційних медійних
відносин, основні положення законів України про діяльність засобів масової
інформації. Подано рекомендації та пропозиції щодо удосконалення роботи
редакції шляхом упровадження електронного архіву, електронної версіїгазети та
створення правил внутрішнього розпорядку, що регламентують робочий 
процес.Охарактеризовано методи підвищення показників інформаційно-
рекламного тижневика в інформаційному аспекті.

Ключові слова: друковані засоби масової інформації, газета, редакція,
концепція, редакційна політика, інформація, інформаційне забезпечення,
візуальні засоби, рубрика, жанр.

The master's thesis analyses the general conception of the local print
edition – newspaper «Kremen», what are realized through his genre and thematic
palette and visual means presentation of information. Solved legal basis of the
information offices of Ukraine, the history of the legal framework regulating the
activities of information, objects and subjects of information relations, the main
provisions of the laws of Ukraine on the activities of information agencies, and
review of the foreign acts on the subject. A detailed study of the concept of
newspaper publications, namely genre palette and visual presentation of
information in the newspaper. Provides recommendations and suggestions for
improving the work of the editorial board, through the introduction of an electronic
archive, electronic publication and implementation of the document governing the
workflow - the house rules. The methods of raising the indexes of information and
advertising weekly in the informational aspect are characterized.

Keywords: printing mass medias, release, newspaper, conception, policy of
release, informative providing, information, visual means, heading, genre.


