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АНОТАЦІЯ
Тема: Баланс думок та відокремлення фактів від коментарів у
публікаціях місцевих газет (на прикладі «Кременчуцької газети» та
«Кременчуцького Телеграфу»)
Текст: сторінок 62, таблиць 0, рисунків 2, використано 50 літературних
джерел.
     Об’єкт дослідження – публікації різних жанрів інформаційної
журналістики «Кременчуцької газети» та «Кременчуцького Телеграфу».
Предмет дослідження – проблема порушення балансу думок та
відокремлення фактів від коментарів як стандарту інформаційної
журналістики.
    У випускній роботі досліджується дотримання балансу думок та
відокремлення фактів журналістики від коментарів як стандартів 
інформаційної журналістики у матеріалах, опублікованих в
 інтернет-версіях «Кременчуцької газети» та «Кременчуцького Телеграфу». 
Систематизовано думки різних сучасних науковців  щодо актуальності  
стандартів інформаційної журналістики.
Охарактеризовано баланс стандартів думок та відокремлення фактів від 
коментарів як універсальні принципи роботи професійного журналіста.

Ключові слова: баланс думок, відокремлення фактів від коментарів,
стандарти журналістики, інформаційна журналістика, етика.

Тема: Баланс мнений и отделения фактов от комментариев в
публикациях местных газет (на примере «Кременчугской газеты» и



«Кременчугского Телеграфа»)4
В выпускной работе исследуется соблюдение баланса мнений и
отделения фактов от комментариев как стандартов информационной
журналистики в материалах,опубликованных в интернет-версиях 
 «Кременчугской газеты» и «Кременчугского Телеграфа».
Систематизированы   мнения    различных современных  ученых об
актуальности стандартов информационной журналистики. Охарактеризованы
баланс мнений и отделения фактов от комментариев как универсальные
принципы работы профессионального журналиста.

Ключевые слова: баланс мнений, отделения фактов от комментариев,
стандарты журналистики, информационная журналистика, этика.

Theme: Balance of opinions and separation facts from comments in local
newspapers publications (evidence from “Kremenchug newspaper” and
“Kremenchug Telegraph”)
In graduation work it’s been researched the observance of the balance of
opinions and the separation of facts from the comments as standards of information
journalism in the content that published on the Internet versions of the
“Kremenchuk newspaper” and “Kremenchug Telegraph”. Thoughts of various
modern scholars concerning the relevance of the standards of informational
journalism been systematized. The balance of thoughts and the separation of facts
from comments as universal principles of the work of a professional journalist
been described.

Key words: balance of thoughts, separation of facts from comments,
journalism standards, information journalism, ethics.


