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АНОТАЦІЯ

Тема: Формування іміджу Кременчука як культурного міста
засобами місцевих Інтернет-видань
Текст: 63 сторінки, використано 54 літературних джерела.
Об’єкт дослідження – сучасні засоби масової комунікації Кременчука.
Предмет дослідження – формування іміджу Кременчука як
культурного міста місцевими засобами масової комунікації.
У випускній роботі розглянуто поняття «імідж міста» та
охарактеризовано особливості його формування, висвітлено специфіку
Кременчука як регіонального центру та простежено роль ЗМК у створенні
іміджу міста. Досліджено жанрово-тематичну палітру матеріалів культурної
проблематики у кременчуцьких ЗМК та з’ясовано, наскільки системно і
послідовно висвітлюється культурне життя міста. Розроблено пропозиції
щодо поліпшення роботи ЗМК у напрямку формування іміджу Кременчука
як культурного міста.

Ключові слова: імідж міста, засоби масової комунікації, культурне
життя, жанрова палітра, комплексна програма.



Тема: Формирование имиджа Кременчуга как культурного города
средствами местных Интернет-изданий
В выпускной работе рассмотрено понятие «имидж города»,
охарактеризированы особенности его формирования, освещена специфика
Кременчуга как регионального центра и прослежена роль ЗМК в создании
имиджа города. Исследована жанрово-тематическая палитра материалов
культурной проблематики в кременчугских СМИ, определено, насколько
системно и последовательно освещается культурная жизнь города.
Разработаны предложения по улучшению работы СМИ в направлении
формирования имиджа города.

Ключевые слова: имидж города, средства массовой коммуникации,
культурная жизнь, жанровая палитра, комплексная программа.

Theme: Formation of image of Kremenchuk as a cultural city by means
of local online media
In the final work the features the concept of «city image» is considered, main
features of its formation are traced, the specificity of Kremenchuk as a regional
center is researched; the role of the media in building the image of the city is
observed. The genres and materials thematic spectrum of cultural issues in
Kremenchuk media are investigated as far as systematically and consistently the
cultural life of the city is highlighted. The proposals for improving the work of
media in forming the image of Kremenchuk as a cultural city are developed.

Keywords: city image, media, cultural life, genre spectrum, a comprehensive
program.


