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РЕФЕРАТ 

 

Объем дипломной работы – 71 с.; количество использованных 

источников – 60; количество приложений – 7. 

Ключевые слова: МЕТОД И ЖАНР ИНТЕРВЬЮ,СТИЛИСТИЧЕСКИЕ 

ОСОБЕННОСТИ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ, КЛАССИФИКАЦИИ, 

ТРАДИЦИОННЫЕ ПРАВИЛА РАБОТЫ, УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛИСТ, 

ИНТЕРВЬЮЕР, НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, ТРАНСФОРМАЦИЯ ЖАНРА, 

ИНТЕРВЬЮИРУЕМЫЙ, ЕВРОСПОРТ.РУ, СПОРТ-ЭКСПРЕСС. 

Цель исследования: определить взаимосвязь традиционных правил и 

современных подходов к работе в жанре спортивного интервью. 

Объект исследования: российские сайты «Спорт-Экспресс» и 

Евроспорт.ру. 

Предмет исследования: трансформация спортивного интервью как жанра 

средств массовой информации. 

При написании работы были изучены особенности интервью в 

анализируемых российских спортивных медиа, определены основные 

классификации интервью и специфика материалов данного жанра в спортивных 

СМИ, исследован вопрос психологической подготовки спортивных 

интервьюеров, а также выявлены новые тенденции в работе интервьюеров 

спортивных изданий.  

Для этого был проведен анализ российских интернет-сайтов Евроспорт.ру 

и «Спорт-Экспресс» за период январь 2015 – январь 2017, исследовано 

интервью по таким критериям, как: формат, лексическое содержание, 

стилистические особенности. В работе используются труды белорусских, 

российских и иностранных ученых и журналистов, преподавателей Института 

журналистики БГУ по данной теме. Кроме того, выводы исследования 

подкреплены данными, полученными в результате неформального общения со 

спортивными журналистами, главными редакторами изучаемых изданий, 

специалистов по вопросам спортивного маркетинга и пресс-секретарями 

спортивных клубов. 

В результате изучения специальной литературы и исследования 

фактического материала определены особенности жанра спортивного 

интервью, обозначено видовое разнообразие жанра на страницах исследуемых 

изданий, выявлены коммуникативные особенности спортивных интервьюеров 

ведущих российских порталов, проанализированы лингвистические и 

психологические средства, с помощью которых удается создать 

профессиональное интервью. 

Дипломная работа представляет собой самостоятельно проведенное 

автором исследование. 



3 
 

РЕФЕРАТ 

 

Аб'ём дыпломнай працы – 71 с.; колькасць выкарыстаных крыніц – 60; 

колькасць дадаткаў – 7. 

Ключавыя словы: МЕТАД І ЖАНР ІНТЭРВ’Ю, СТЫЛІСТЫЧНЫЯ 

АСАБЛІВАСЦІ, ПСІХАЛАГІЧНЫ АСПЕКТ, КЛАСІФІКАЦЫІ, 

ТРАДЫЦЫЙНЫЯ ПРАВІЛЫ ПРАЦЫ, УНІВЕРСАЛЬНЫ ЖУРНАЛІСТ, 

ІНТЭРВ’ЮЕР, НОВЫЯ ТЭНДЭНЦЫІ, ТРАНСФАРМАЦЫЯ ЖАНРУ, 

ІНТЭРВ’ЮІРУЕМЫ, ЕЎРАСПОРТ.РУ, СПОРТ-ЭКСПРЭС. 

Мэта даследавання: вызначыць ўзаемасувязь традыцыйных правілаў і 

сучасных падыходаў да працы ў жанры спартыўнага інтэрв'ю. 

Аб'ект даследавання: расійскія сайты «Спорт-Экспрэс» і Еўраспорт.ру. 

Прадмет даследавання: трансфармацыя спартыўнага інтэрв'ю як жанру 

сродкаў масавай інфармацыі. 

Пры напісанні работы былі вывучаны асаблівасці інтэрв'ю ў аналізаваных 

расійскіх спартыўных медыя, вызначаны асноўныя класіфікацыі інтэрв'ю і 

спецыфіка матэрыялаў дадзенага жанру ў спартыўных СМІ, даследавана 

пытанне псіхалагічнай падрыхтоўкі спартыўных інтэрв'юераў, а таксама 

выяўлены новыя тэндэнцыі ў працы інтэрв'юераў спартыўных выданняў. 

Для гэтага быў праведзены аналіз расійскіх інтэрнэт-сайтаў Еўраспорт.ру 

і «Спорт-Экспресс» за перыяд студзень 2015 – студзень 2017, даследавана 

інтэрв'ю па такіх крытэрах, як фармат, лексічнае напаўненне, стылістычныя 

асаблівасці. У дыпломнай рабоце выкарыстоўваюцца працы беларускіх, 

расійскіх і замежных навукоўцаў і журналістаў, выкладчыкаў Інстытута 

журналістыкі БДУ па гэтай тэме. Акрамя таго, вынікі даследавання 

падмацаваныя дадзенымі, атрыманымі падчас нефармальнай зносін са 

спартыўнымі журналістамі, галоўнымі рэдактарамі выданняў, спецыялістаў па 

пытаннях спартыўнага маркетынгу і прэс-сакратарамі спартыўных клубаў. 

У выніку вывучэння спецыяльнай літаратуры і даследавання фактычнага 

матэрыялу вызначаны асаблівасці жанру спартыўнага інтэрв'ю, разнастайнасць 

жанру па відах на старонках разглянутых выданняў, выяўлены камунікатыўныя 

асаблівасці спартыўных інтэрв'юераў вядучых расійскіх парталаў, 

прааналізаваныя лінгвістычныя і псіхалагічныя сродкі, з дапамогай якіх 

атрымоўваецца стварыць прафесійнае інтэрв'ю. 

Дыпломная праца ўяўляе сабой самастойна праведзенае аўтарам 

даследаванне. 
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ABSTRACT 

 

Total number of pages – 71; number of references – 60; number of appendices 

– 7. 

Key words: METHOD AND GENRE OF INTERVIEW, STYLISTIC 

FEATURES, PSYCHOLOGICAL ASPECT, CLASSIFICATIONS, TRADITIONAL 

RULES OF WORK, STANDARD JOURNALIST, INTERVIEWER, NEW 

TRENDS, TRANSFORMATION OF THE GENRE, INTERVIEWED, 

EUROSPORT.RU, SPORTS EXPRESS. 

The aim of the research: to determine the connection of traditional rules and 

modern approaches of work in the genre of sports interview. 

The research object: Russian media Sport Express and Eurosport.ru. 

The subject-matter of the study: transformation of sports interview as a genre of 

mass media. 

Within writing the work we analyzed the interview features in the Russian sports 

media which were studied, the main classifications of interviews and the specific of 

the materials of this genre in sports media, investigated the issue of the psychological 

preparation of sports interviewers and revealed new trends in the work of 

interviewers of sports publications. 

We studied Russian Internet sites Eurosport.ru and Sport Express for the period 

January 2015 – January 2017. Interviews were examined on such criteria as format, 

lexical content, stylistic features. During the research we used the works of 

Belarusian, Russian and foreign scientists and journalists, teachers of the Institute of 

Journalism of the Belarusian State University. The content of the study is supported 

by data obtained as a result of informal communication with sports journalists, 

editors-in-chief, sports marketing experts and press-secretaries of sports clubs. 

As a result of studying special literature and researching the actual material, we 

pointed out specific features of the sports interview genre, kinds of the genre on the 

web-pages of the researched editions, the communicative specific of the sports 

interviewers of the leading Russian portals, analyzed linguistic and psychological 

tools which help to create a professional interview. 

The work is an independent study conducted by the author. 

 

 

 

 


