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РЕФЕРАТ 

 

Дипломная работа – 66 с., источников информации – 25. 

Ключевые слова: ИНФОРМАЦИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ, СОЕДИНЁННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ, США, 

АМЕРИКАНСКИЙ, ЖУРНАЛИСТИКА, ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ, 

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ, КОНЦЕПТУАЛИЗМ, КОНЦЕПТ, КОГНИТИВНАЯ, 

ЛИНГВИСТИКА, ГАЗЕТА, АНАЛИЗ, ИССЛЕДОВАНИЕ, ИЗДАНИЕ, THE 

NEW YORK TIMES.  

В дипломной работе «Специфика современной «концептуальной 

журналистики» в США (на примере «Нью-Йорк Таймс»)» рассмотрены и 

изучены материалы одного из самых популярных качественных изданий 

Соединённых Штатов Америки. Проанализировав материалы в направлении 

концептуальной журналистики, мы изучили историю самого направления и 

выяснили современное состояние.  

 Цель – исследовать, как развивается концептуальная журналистика в 

«The New York Times» на современном периоде. Актуальность работы 

обусловлена невысоким уровнем изученности американской концептуальной 

журналистики в частности и концептуальной журналистики вообще, и это при 

том факте, что данный формат журналистики активно используется в 

материалах «The New York Times».  

В ходе исследования мы не рассматривали в качестве примеров 

материалы, в которых анализировались двусторонние дипломатические 

отношения Российской Федерации и Соединённых Штатов Америки. Такое 

исключение было сделано потому, что на современный период между ними 

идёт информационная война, и материалы на эту тему с высокой степенью 

вероятности могут быть недостоверными, необъективными или напрямую 

пропагандистскими.  

Для написания данной работы были использованы различные методы 

исследования: описательный, аналитический, сопоставительный, метод 

содержательного моделирования лингвокультурных концептов, а также методы 

прогнозирования, классификации и контент-анализа. В ходе написания 

теоретической части были использованы учебные пособия и научные работы 

как американских авторов, так российских и белорусских.  

Автор работы подтверждает, что использованные теоретические 

печатные и электронные источники сопровождаются ссылкой на их авторов.  

  



 

3 
 

РЭФЕРАТ 

 

Дыпломная праца – 66 с., крыніц інфармацыі – 25. 

Ключавыя словы: ІНФАРМАЦЫЯ, СРОДКІ МАСАВАЙ ІНФАРМАЦЫІ, 

ЗЛУЧАНЫЯ ШТАТЫ АМЕРЫКІ, ЗША, АМЕРЫКАНСКІ, ЖУРНАЛІСТЫКА, 

ТЛУМАЧАЛЬНАЯ, КАНЦЭПТУАЛЬНАЯ, КОНЦЕПТУАЛИЗМ, КАНЦЭПТ, 

КАГНІТЫЎНАЯ ЛІНГВІСТЫКА, ГАЗЕТА, АНАЛІЗ, ДАСЛЕДАВАННЕ, 

ВЫДАННЕ, THE NEW YORK TIMES. 

У дыпломнай працы «Спецыфіка сучаснай «канцэптуальнай 

журналістыкі» ў ЗША (на прыкладзе «Нью-Ёрк Таймс»)» разгледжаны і 

вывучаны матэрыялы аднаго з самых папулярных якасных выданняў Злучаных 

Штатаў Амерыкі. Прааналізаваўшы матэрыялы ў напрамку канцэптуальнай 

журналістыкі, мы вывучылі гісторыю самага напрамкі і высветлілі сучасны 

стан. 

Мэта – даследаваць, як развіваецца канцэптуальная журналістыка ў «The 

New York Times» на сучасным перыядзе. Актуальнасць работы абумоўлена 

невысокім узроўнем вывучанасці амерыканскай канцэптуальнай журналістыкі ў 

прыватнасці і канцэптуальнай журналістыкі наогул, і гэта пры тым факце, што 

дадзены фармат журналістыкі актыўна выкарыстоўваецца ў матэрыялах «The 

New York Times». 

У ходзе даследавання мы не разглядалі ў якасці прыкладаў матэрыялы, у 

якіх аналізаваліся двухбаковыя дыпламатычныя адносіны Расійскай Федэрацыі 

і Злучаных Штатаў Амерыкі. Такое выключэнне было зроблена таму, што на 

сучасны перыяд паміж імі ідзе інфармацыйная вайна, і матэрыялы на гэтую 

тэму з высокай ступенню верагоднасці могуць быць недакладнымі, 

неаб`ектыўнымі ці напрамую прапагандысцкімі. 

Для напісання дадзенай працы былі выкарыстаныя розныя метады 

даследавання: апісальны, аналітычны, супастаўляльны, метад змястоўнага 

мадэлявання лінгвакультурных канцэптаў, а таксама метады прагназавання, 

класіфікацыі і кантэнт-аналізу. У ходзе напісання тэарэтычнай часткі былі 

выкарыстаныя навучальныя дапаможнікі і навуковыя працы як амерыканскіх 

аўтараў, так расійскіх і беларускіх. 

Аўтар працы пацвярджае, што выкарыстаныя тэарэтычныя друкаваныя і 

электронныя крыніцы суправаджаюцца спасылкай на іх аўтараў. 
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Abstract 

 

Thesis – 66 p., information sources – 25. 

Key words: INFORMATION, MASS MEDIA, UNITED STATES OF 

AMERICA, USA, AMERICAN, JOURNALISM, EXPLANATORY, 

CONCEPTUAL, CONCEPTUALISM, CONCEPT, COGNITIVE, LINGUISTICS, 

NEWSPAPER, ANALYSIS, RESEARCH, EDITION, THE NEW YORK TIMES. 

In the thesis "Specificity of contemporary "сonceptual сournalism" in the 

United States (on the example of the "New York Times")", the materials of one of the 

most popular high-quality publications of the United States of America were 

examined and studied. Analyzing the materials in the direction of conceptual 

journalism, we studied the history of the direction and found out the current state. 

The goal is to explore how conceptual journalism develops in "The New York 

Times" in the modern period. The relevance of the work is due to the low level of 

scrutiny of American conceptual journalism in particular and conceptual journalism 

in general, and this is in spite of the fact that this format of journalism is actively used 

in the materials of "The New York Times". 

In the course of the study, we did not consider, as examples, materials 

analyzing bilateral diplomatic relations between the Russian Federation and the 

United States of America. Such an exception was made because at the present time 

there is an information war between them, and materials on this topic with a high 

degree of probability may be unreliable, biased or directly propagandistic. 

To write this work, various research methods were used: descriptive, 

analytical, comparative, the method of linguistic modeling (reconstruction) of cultural 

concepts, as well as forecasting, classification and content analysis method. During 

the writing of the theoretical part, textbooks and scientific works were used as 

American authors, both Russian and Belarusian. 

The author of the thesis confirms that the theoretical printed and electronic 

sources used are accompanied by a reference to their authors. 
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