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РЕФЕРАТ 
 

Дипломная работа — 62 страница 

Ключевые слова: ЭРНЕСТ ХЕМИНГУЭЙ, ПУБЛИЦИСТИКА, ОЧЕРК, 

ЭССЕ, ФЕЛЬЕТОН, США, ВОЙНА, ЖУРНАЛИСТИКА, ПИСАТЕЛЬСКАЯ 

ПУБЛИЦИСТИКА, СТАТЬЯ, ЛИТЕРАТУРА.  

 Объект дипломного исследования – жанры публицистики в контексте 

американской журналистики.  

Предмет исследования – жанровое разнообразие авторский публицистики  

Эрнеста Хемингуэя   

Материалы исследования – публицистические тексты Эрнеста Хемингуэя, 

опубликованные в период с 1918 по 1938 года. 

Цель дипломной работы: комплексное изучение типологических и 

жанрово-тематических особенностей публицистических текстов Эрнеста 

Хемингуэя. 

Методами выполнения работы стали сравнительно-сопоставительный, 

типологический, метод описательный анализ и интерпретации поэтики 

публицистического текста. 

Изучив теоретическую базу и проанализировав публицистику Эрнеста 

Хемингуэя, в выводах стало возможным определить специфику ее написания, а 

также выяснить особенности, характерные непосредственно для этого автора и 

восприятие аудиторией подобного явления. 

Структура исследования представляет собой введение, три главы, 

сочетающие в себе теоретические и практические исследования, и заключение, 

в котором представлены выводы.  

Данная дипломная работа представляет собой самостоятельно проведенное 

автором исследование. 
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ABSTRACT 

 

Thesis - 62 pages 

Key words: ERNEST HEMINGWAY, PUBLICISM, ECHO, ESSAY, FELETON, 

USA, WAR, JOURNALISM, WRITER PUBLICISM, ARTICLE, LITERATURE. 

 The subject of the study – research of genres of journalism in the context of 

American journalism. 

The object of the study is the genre variety of author's journalism by Ernest 

Hemingway 

The materials of the study are Ernest Hemingway's publicistic texts published 

between 1918 and 1938. 

The purpose of the study: a comprehensive studying of typological and genre-themed 

features of journalistic texts by Ernest Hemingway. 

Methods of performing the work have become comparative, typological, method of 

descriptive analysis and interpretation of the poetics of the publicistic text. 

After studying the theoretical basis and analyzing Ernest Hemingway's journalism, it 

became possible in the conclusions to determine the specifics of its writing, as well as 

to elucidate the features that are specific to this author and the perception by the 

audience of such a phenomenon. 

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

practical research, and a conclusion in which inferences are presented. 

This course study is a self-survey conducted by the author. 
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РЭФЕРАТ 

 

Дыпломная праца - 62 старонка 

Ключавыя словы: ЭРНЭСТ ХЭМІНГУЭЙ, ПУБЛІЦЫСТЫКА, НАРЫСЫ, ЭСЭ, 

ФЕЛЬЕТОНЫ, ЗША, ВАЙНА, ЖУРНАЛІСТЫКА, ПІСЬМЕННІЦКАЯ 

ПУБЛІЦЫСТЫКА, АРТЫКУЛ, ЛІТАРАТУРА. 

 Аб'ект дыпломнага даследавання - жанры публіцыстыкі ў кантэксце 

амерыканскай журналістыкі. 

Прадмет даследавання - жанравае разнастайнасць аўтарскай публіцыстыкі 

Эрнэста Хэмінгуэя 

Матэрыялы даследавання - публіцыстычныя тэксты Эрнэста Хэмінгуэя, 

апублікаваныя ў перыяд з 1918 па 1938 гады. 

Мэта дыпломнай працы: комплекснае вывучэнне тыпалагічных і жанрава-

тэматычных асаблівасцяў публіцыстычных тэкстаў Эрнэста Хэмінгуэя. 

Метадамі выканання работы сталі параўнальна-супастаўляльны, тыпалагічны, 

метад апісальны аналіз і інтэрпрэтацыі паэтыкі публіцыстычнага тэксту. 

Вывучаўшы тэарэтычную базу і прааналізаваўшы публіцыстыку Эрнэста 

Хэмінгуэя, у высновах стала магчымым вызначыць спецыфіку яе напісання, а 

таксама высветліць асаблівасці, характэрныя непасрэдна для гэтага аўтара і 

ўспрыманне аўдыторыяй падобнай з'явы. 

Структура даследаванні ўяўляе сабой ўвядзенне, тры главы, якія злучаюць у 

сабе тэарэтычныя і практычныя даследаванні, і заключэнне, у якім 

прадстаўлены высновы працы. 

Дадзеная дыпломная праца ўяўляе сабой самастойна праведзенае аўтарам 

даследаванне. 
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