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РЕФЕРАТ 

Объем дипломной работы – 59 страниц. 

Количество использованных научных источников – 43. 

Ключевые слова – Журналистика расследований, Германия, 

«Шпигель», «Бильд», «Штерн». 

Объект дипломного исследования: журналистика расследований в 

принт-медиа Германии. 

Предметом исследования являются публикации журналистских 

расследований в журналах «Шпигель», «Штерн» и газете «Бильд», анализ 

методов организации и проведения расследований. 

Цель дипломного исследования: изучение состояния и перспектив 

развития практики журналистских расследований в Германии.  

Методы дипломного исследования: изучение литературы по данной 

тематике, анализ интернет ресурсов (статей, архивов интернет-журналов), 

методы классификации и обобщения материала, наблюдение и метод 

описания. 

Новизна дипломного исследования: заключается в том, чтобы 

изучить специфику проведения журналистского расследования в Германии, 

провести анализ современного состояния метода в журналах «Шпигель», 

«Штерн» и газете «Бильд», выявить его особенности и недостатки, а также 

систематизировать знания в этой области. 

Применение результатов: Возможность практического применения 

полученных результатов в дальнейших теоретических исследованиях. В 

практической части мы разберем примеры расследований изданий 

«Шпигель», «Штерн» и газеты «Бильд» и изучим методы проведения 

журналистского расследования на примере творчества Гюнтера Вальрафа, 

что может стать полезным руководством для журналистов, желающих начать 

работу в этом направлении. 

Степень самостоятельности: в работе были изучены труды авторов, 

при помощи которых была отслежена специфика становления принт-медиа 

Германии, современное состояние СМИ, а также изучены методы проведения 

журналистского расследования. Проанализированы материалы журнала 

«Шпигель», «Штерн» и газете «Бильд», выявлены особенности организации 

работы редакций и методов используемых при проведении расследований. 
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РЭФЕРАТ 

Аб'ём дыпломнай працы – 59 старонак. 

Колькасць выкарыстаных навуковых крыніц – 43. 

Ключавыя словы - Журналістыка расследаванняў, Германія, 

«Шпігель», «Більд», «Штерн». 

Аб'ект дыпломнага даследавання: журналістыка расследаванняў у 

прынт-медыя Германіі. 

Прадметам даследавання з'яўляюцца публікацыі журналісцкіх 

расследаванняў учасопісах «Шпігель», «Штерн» i газеце «Більд», разбор 

метадаў арганізацыі іправядзення расследаванняў. 

Мэта дыпломнага даследаванні: аналіз стан і перспектыў развіцця 

метаду журналісцкага расследавання ў Германіі. 

Метады дыпломнага даследаванні: вывучэнне літаратуры па дадзенай 

тэматыцы, аналіз інтэрнэт рэсурсаў (артыкулаў, архіваў інтэрнэт-часопісаў), 

метады класіфікацыі і абагульнення матэрыялу, назіранне і метад апісання. 

Навізна дыпломнага даследавання: заключаецца ў тым, каб 

вывучыць спецыфіку правядзення журналісцкага расследавання ў Германіі 

на гістарычным этапе, правесці аналіз сучаснага стану метаду ў часопісах 

«Шпігель», «Штерн» i газеце «Більд», выявіць яго асаблівасці і недахопы, а 

таксама сістэматызаваць веды ў гэтай галіне. 

Прымяненне вынікаў: вызначаецца магчымасцю прымяняць 

атрыманыя вынікі ў далейшых тэарэтычных даследаваннях. У практычнай 

частцы мы разбяром прыклады расследаванняў выданняў «Шпігель», 

«Штерн», газеце «Більд» і вывучым метады правядзення журналісцкага 

расследавання на прыкладзе творчасці Гюнтэра Вальрафа, што можа стаць 

карысным кіраўніцтвам для журналістаў, якія жадаюць пачаць працу ў гэтым 

кірунку. 

Ступень самастойнасці: у рабоце былі вывучаны працы аўтараў, пры 

дапамозе якіх была отслежены спецыфіка станаўлення прынт-медыя 

Германіі, сучасны стан СМІ, а таксама вывучаныя метады правядзення 

журналісцкага расследавання. Прааналізаваны матэрыялы часопіса 

«Шпігель», «Штерн» i газеце «Більд», выяўленыя асаблівасці арганізацыі 

працы рэдакцый і метадаў выкарыстоўваюцца пры правядзенні 

расследаванняў. 
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ABSTRACT 

Diploma work 59 p., 43 sources. 

Keywords –  Investigative Journalism, Germany, «Der Spiegel», «Bild», 

«Stern». 

Object of research: Journalism investigations in print media in Germany. 

The subject of the study are the publication of journalistic investigations in 

the magazines "Der Spiegel", "Stern" and newspaper "Bild", the analysis of 

methods of organizing and conducting investigations. 

Research aim: Analysis of the state and prospects of the development of the 

method of investigative journalism in Germany. 

Research methods: Study of literature on this subject, analysis of Internet 

resources (articles, archives of online journals), methods of classification and 

generalization of the material, observation and description method. 

Application of the results: Is to study the specifics of conducting a 

journalistic investigation in Germany at a historical stage, to analyze the current 

state of the method in the magazines «Der Spiegel», «Stern» and newspaper 

«Bild», to identify its features and shortcomings, and to systematize knowledge in 

this field. 

Degree of selfishness: The author's works were studied, with the help of 

which the specifics of the formation of the print media in Germany, the current 

state of the media were traced, as well as the methods for conducting a journalistic 

investigation. The materials of the magazine «Der Spiegel», «Stern» and the 

newspaper «Bild» are analyzed, the specifics of the organization of the work of the 

editorial offices and methods used in the investigation are revealed. 

 


