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РЕФЕРАТ 

Дипломная работа: 69 страниц, 26 источников. 

Ключевые слова: ФОТОРЕПОРТАЖ, ЖУРНАЛИСТИКА, США, 

«NATIONAL GEOGRAPHIC», ФОТОГРАФИЯ, НАЦИОНАЛЬНОЕ 

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО, ФОТОЖУРНАЛИСТИКА, РЕПОРТАЖ. 

Цель дипломной работы: изучить особенности фоторепортажей журнала 

«National Geographic». 

Объект дипломного исследования: фоторепортажи, размещенные на 

страницах американской версии журнала «National Geographic». 

Предмет исследования: тематические и технические характеристики 

фотографий и фоторепортажей в журнале. 

Материалы исследования: фоторепортажи журнала «National Geographic» 

в период с августа 2016 по август 2017 года.  

В работе были использованы следующие методы исследования: анализ 

научной литературы и учебных пособий по данной теме, описательный и 

сравнительный анализ, методы абстрагирования, классификации и обобщения, 

теоретический анализ и синтез, ретроспективный анализ. В результате изучения 

литературы и проведенного анализа получилось определить особенности 

фоторепортажей в издании и определить их тематическую направленность. 

Полученные выводы могут использоваться в практической деятельности 

фотожурналистов. 

Научно-практическая значимость заключается в том, что данная тема до сих 

пор не была изучена и может послужить началом для дальнейших исследований.  

Структура исследования представляет собой введение, три главы, 

сочетающие в себе теоретические и практические исследования, и заключение, в 

котором представлены окончательные выводы. 

Данная дипломная работа представляет собой самостоятельно проведенное 

автором исследование. 
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РЭФЕРАТ 

Дыпломная праца: 69 старонак, 26 крыніц. 

Ключавыя словы: ФОТАРЭПАРТАЖ, ЖУРНАЛІСТЫКА, ЗША, 

«NATIONAL GEOGRAPHIC», ФАТАГРАФІЯ, НАЦЫЯНАЛЬНАЕ 

ГЕАГРАФІЧНАЕ ТАВАРЫСТВА, ФОТАЖУРНАЛІСТЫКА, РЭПАРТАЖ. 

Мэта дыпломнай працы: вывучыць асаблівасці фотарэпартажаў часопіса 

«National Geographic». 

Аб'ект дыпломнага даследавання: фотарэпартажы, размешчаныя на 

старонках амерыканскай версіі часопіса «National Geographic». 

Прадмет даследавання: тэматычныя і тэхнічныя характарыстыкі 

фатаграфій і фотарэпартажаў ў часопісе. 

Матэрыялы даследавання: фотарэпартажы часопіса «National Geographic» 

у перыяд са жніўня 2016 па жнівень 2017 года. 

У працы былі выкарыстаны наступныя метады даследавання: аналіз 

навуковай літаратуры і навучальных дапаможнікаў па гэтай тэме, апісальны і 

параўнальны аналіз, метады абстрагавання, класіфікацыі і абагульнення, 

тэарэтычны аналіз і сінтэз, рэтраспектыўны аналіз. У выніку вывучэння 

літаратуры і праведзенага аналізу атрымалася вызначыць асаблівасці 

фотарэпартажаў ў выданні і вызначыць іх тэматычную накіраванасць. 

Атрыманыя высновы могуць выкарыстоўвацца ў практычнай дзейнасці 

фотажурналістаў. 

Навукова-практычная значнасць заключаецца ў тым, што дадзеная тэма да 

гэтага часу не была вывучана і можа паслужыць пачаткам для далейшых 

даследаванняў. 

Структура даследавання ўяўляе сабой ўвядзенне, тры часткі, якія 

спалучаюць у сабе тэарэтычныя і практычныя даследаванні, і заключэнне, у якім 

прадстаўлены канчатковыя высновы. 

Дадзеная дыпломная праца ўяўляе сабой самастойна праведзенае аўтарам 

даследаванне. 
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ABSTRACT 

Thesis: 69 pages, 26 sources. 

Key words: PHOTO-REPORT, JOURNALISM, USA, "NATIONAL 

GEOGRAPHIC", PHOTOGRAPHY, NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY, 

PHOTO-JOURNALISM, REPORTING. 

The aim of the thesis: to study the peculiarities of the photo reports of the 

National Geographic magazine. 

The object of graduate studies: photo-reports, placed on the pages of the 

American version of the magazine "National Geographic". 

The subject of the study: thematic and technical characteristics of photographs 

and photo reports in the magazine. 

Research materials: photo-reports of the National Geographic magazine from 

August 2016 to August 2017. 

The following research methods were used in the work: analysis of scientific 

literature and textbooks on the topic, descriptive and comparative analysis, abstraction 

methods, classifications and generalizations, theoretical analysis and synthesis, 

retrospective analysis. As a result of studying the literature and the analysis it was 

possible to determine the features of photo reports in the publication and to determine 

their thematic focus. 

The findings can be used in the practice of photojournalists. 

The scientific and practical significance lies in the fact that this topic has not been 

studied so far and can serve as a basis for further research. 

The structure of the study is an introduction, three chapters combining theoretical 

and practical research, and a conclusion in which the final conclusions are presented. 

This thesis is a study conducted independently by the author. 

 

 


