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РЕФЕРАТ 

 

Дипломная работа содержит: 54 с., 19 источников. 

Ключевые слова: журналистское расследование, журналистика мнений и 

расследований, американская пресса, белорусская пресса, «Нью-Йорк Таймс», 

«США Сегодня», расследовательская журналистика, медиа, СМИ. 

 Объект исследования – материалы американских общественно-

политических газет «Нью-Йорк Тaймс» и «США Сегодня» за период с 1970-х 

годов по апрель 2017.  

Предмет исследования – журналистские расследования в американской 

прессе на примере данных изданий 

Цель работы: смоделировать процесс проведения журналистского 

расследования в США и выявить точки соприкосновения с белорусской 

расследовательской журналистикой.  

Методы исследования: анализ и синтез научной литературы и 

публикаций по теме работы, изучение практического опыта журналистов 

«Нью-Йорк Тaймс» и «США Сегодня», контент-анализ и стилистический 

анализ переводных публикаций.  

Полученные результаты и их новизна: мы исследовали и 

проанализировали основные приемы и творческие методики работы над 

расследованиями в США на примере материалов американских газет «Нью-

Йорк Таймс» и «США Сегодня». Мы выявили сходство в основных творческих 

методах белорусских и американских журналистов-расследователей и 

проанализировали возможность введения американского опыта в белорусскую 

журналистику.  

Новизна работы заключается в анализе особенностей создания 

журналистского расследования в США и возможность заимствования 

некоторых творческих методов в белорусской прессе.  

Область возможного практического применения: результаты 

исследования, а именно творческие методики создания журналистских 

расследований, можно использовать в дальнейшей практической работе.  

Автор работы подтверждает достоверность материалов и результатов 

дипломной работы, а также самостоятельность ее выполнения. 

 

Щеглова А. О.      _________________ 
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РЭФЕРАТ 

 

Дыпломная праца ўтрымлівае: 54 с., 19 крыніц. 

Ключавыя словы: журналісцкае расследаванне, журналістыка 

меркаванняў і расследаванняў, амерыканская прэса, беларуская прэса, «Нью-

Ёрк Таймс», «ЗША Сёння», расследавательская журналістыка, медыя, СМІ. 

Аб'ект даследавання – матэрыялы амерыканскіх грамадска-палітычных 

газет «Нью-Ёрк Тaймс» і «ЗША Сёння» за перыяд з 1970-х гадоў па красавік 

2017. 

Прадмет даследавання – журналісцкія расследаванні ў амерыканскай 

прэсе на прыкладзе дадзеных выданняў 

Мэта працы: змадэляваць працэс правядзення журналісцкага 

расследавання ў ЗША і выявіць агульныя падыходы з беларускай 

журналістыкай. 

Метады даследавання: аналіз і сінтэз навуковай літаратуры і публікацый 

па тэме работы, вывучэнне практычнага вопыту журналістаў «Нью-Ёрк Тaймс» 

і «ЗША Сёння», кантэнт-аналіз і стылістычны аналіз перакладных публікацый. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна: мы даследавалі і прааналізавалі асноўныя 

прыёмы і творчыя методыкі працы над расследаваннямі ў ЗША на прыкладзе 

матэрыялаў амерыканскіх газет «Нью-Ёрк Таймс» і «ЗША Сёння». Мы выявілі 

падабенства ў асноўных творчых метадах беларускіх і амерыканскіх 

журналістаў і прааналізавалі магчымасць увядзення амерыканскага вопыту ў 

беларускую журналістыку. 

Навізна працы складаецца ў аналізе асаблівасцяў стварэння 

журналісцкага расследавання ў ЗША і магчымасць запазычання некаторых 

творчых метадаў у беларускай прэсе. 

Сфера магчымага практычнага прымянення: вынікі даследавання, а 

менавіта творчыя методыкі стварэння журналісцкіх расследаванняў, можна 

выкарыстоўваць у далейшай практычнай працы. 

Аўтар працы пацвярджае пэўнасць матэрыялаў і вынікаў дыпломнай 

працы, а таксама самастойнасць яе выканання. 

 

Шчаглова А. A.      _________________ 
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ABSTRACT 

 

Thesis: 54 pages, 19 sources. 

Key words: journalistic investigation, journalism of opinions and 

investigations, the American press, the Belarusian press, The New York Times, USA 

Today, investigative journalism, media, media. 

 The object of the study – the materials of American social and political 

newspapers "New York Times" and "USA Today" for the period from the 1970s to 

April 2017. 

The subject of the research – journalistic investigations in the American press 

using the example of these publications 

The aim of the work – to simulate the process of carrying out a journalistic 

investigation in the United States and to identify points of contact with Belarusian 

investigative journalism. 

Research methods: analysis and synthesis of scientific literature and 

publications on the topic of the work, studying the practical experience of journalists 

"New York Times" and "USA Today", content analysis and stylistic analysis of 

translated publications. 

The results obtained and their novelty: we investigated and analyzed the basic 

techniques and creative methods of work on investigations in the United States, using 

the materials of American newspapers The New York Times and USA Today. We 

revealed similarities in the basic creative methods of Belarusian and American 

investigative journalists and analyzed the possibility of introducing American 

experience in Belarusian journalism. 

The novelty of the work is to analyze the peculiarities of creating a journalistic 

investigation in the United States and the possibility of borrowing some creative 

methods in the Belarusian press. 

The area of possible practical application: the results of the research, namely 

the creative methods for creating journalistic investigations, can be used in further 

practical work. 

The author of work confirms reliability of materials and results of the diploma, 

and also independence of its performance. 

 

Shcheglova A.      _________________ 

 


