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РЕФЕРАТ 

 

 

Дипломная работа: 98 страниц, 33 источника. 

Ключевые слова: ЛИД, ХЭДЛАЙН, ПЕРВЫЙ АБЗАЦ, ЗАГОЛОВОК, 

ЯПОНИЯ, США, ТЕКСТ, ЖУРНАЛИСТИКА, «РОЛЛИНГ СТОУН», 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ПРЕССА, КУЛЬТУРА, МУЗЫКА, АНАЛОГ. 

Цель дипломной работы: выявлении специфических черт лидов и 

хэдлайнов и определение подходов, используемых журналистами при их 

написании. 

Объект дипломного исследования: лиды и хэдлайны в структуре 

журналистских текстов, размещенных в журнале «Роллинг Стоун». 

Предмет исследования: специфика функционирования лида и хэдлайна в 

рамках специализированной прессы и определение исключительности 

написания в зависимости от территориальных и языковых особенностей СМИ. 

Материалы исследования: по 5 материалов разных жанров и 

направленности из американской и японской версии «Роллинг Стоун». 

В работе были использованы следующие методы исследования: изучение 

и анализ литературы, контент-анализ некоторых иноязычных электронных 

версий издания «Роллинг Стоун». Обобщение информации позволило 

произвести логическое исследование собранных фактов. Метод сравнения 

использовался при сопоставлении различных видов лидов и хэдлайнов в 

японской и американской версии журнала. В результате изучения литературы и 

проведенного анализа получилось определить особенности написания лида и 

хэдлайна в разных языковых вариациях издания и сопоставить со спецификой 

журналистики в странах, в которых осуществляет свою деятельность «Роллинг 

Стоун». 

Полученные выводы могут использоваться в практической деятельности 

современных средств массовой информации при создании лидов и хэдлайнов 

для печатных и интернет-изданий. 

Научно-практическая значимость заключается в том, что в исследовании 

предпринята попытка разностороннего анализа таких структурных частей 

журналистского материала, как лид и хэдлайн, с синтаксической и смысловой 

точки зрения. 

Структура исследования представляет собой введение, две 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: 98 старонак, 33 крыніцы.  

Ключавыя словы: ЛІД, ХЭДЛАЙН, ПЕРШЫ АБЗАЦ, ЗАГАЛОВАК, 

ЯПОНІЯ, ЗША, ТЭКСТ, ЖУРНАЛІСТЫКА, «РОЛІНГ СТОЎН», 

СПЕЦЫЯЛІЗАВАНАЯ ПРЭСА, КУЛЬТУРА, МУЗЫКА, АНАЛАГ.  

Мэта дыпломнай працы: выяўленні спецыфічных рыс лідаў і хэдлайнов і 

вызначэнне падыходаў, што выкарыстоўваюцца журналістамі пры іх напісанні. 

Аб'ект дыпломнага даследавання: ліды і хэдлайны ў структуры 

журналісцкіх тэкстаў, змесцаваных у часопісе «Ролінг Стоўн». 

Прадмет даследавання: спецыфіка функцыянавання ліда і хэдлайна ў 

рамках спецыялізаванай прэсы і вызначэнне вылучнасці напісання ў залежнасці 

ад тэрытарыяльных і моўных асаблівасцяў СМІ.  

Матэрыялы даследавання: па 5 матэрыялаў розных жанраў і скіраванасці 

з амерыканскай і японскай версіі «Ролінг Стоўн». 

У працы былі скарыстаны наступныя метады даследавання — вывучэнне і 

аналіз літаратуры, кантэнт-аналіз некаторых іншамоўных электронных версій 

выдання «Ролінг Стоўн». Абагульненне інфармацыі дазволіла вырабіць 

лагічнае даследаванне сабраных фактаў. Метад параўнання выкарыстоўваўся 

пры параўнанні розных выглядаў лідаў і хэдлайнов у японскай і амерыканскай 

версіі часопісу. У выніку вывучэння літаратуры і праведзенага аналізу 

атрымалася вызначыць асаблівасці напісання ліда і хэдлайна ў розных моўных 

варыяцыях выдання і параўнаць са спецыфікай журналістыкі ў краінах, у якіх 

ужыццяўляе сваю дзейнасць «Ролінг Стоўн». 

Атрыманыя высновы могуць выкарыстоўвацца ў практычнай дзейнасці 

сучасных сродкаў масавай інфармацыі пры стварэнні лідаў і хэдлайнов для 

друкаваных і інтэрнэт-выданняў. 

Навукова-практычная значнасць палягае ў тым, што ў даследаванні 

распачата спроба рознабаковага аналізу такіх структурных частак 

журналісцкага матэрыялу, як лід і хэдлайн: з сінтаксічнага і сэнсавага пункту 

погляду.  

Структура даследавання ўяўляе сабою ўводзіны, дзве часткі, што 

спалучаюць у сабе тэарэтычныя і практычныя даследаванні, і зняволенне, у 

якім пададзены даканцовыя высновы. 

Дадзеная дыпломная праца ўяўляе сабою самастойна праведзенае аўтарам 

даследаванне.   



4 

ABSTRACT 

 

 

Thesis: 98 pages, 33 sources.  

Key words: LEAD, HEADLINE, FIRST PARAGRAPH, HEADING, JAPAN, 

USA, TEXT, JOURNALISM, "ROLLING STONE", SPECIALIZED PRESS, 

CULTURE, MUSIC, ANALOGUE.  

The aim of the thesis: to identify the specific features of leads and headlines 

and to determine the approaches used by journalists in their writing. 

The object of graduate studies: leads and headlines in the structure of 

journalistic texts published in the journal "Rolling Stone". 

The subject of the study: the specifics of the functioning of lead and 

headlining in the specialized press and the definition of the exclusivity of writing, 

depending on the territorial and linguistic features of the media.  

Research materials: 5 materials of different genres and directions from the 

American and Japanese version of "Rolling Stone". 

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

literature, content analysis of some foreign-language electronic versions of the 

publication "Rolling Stone". Generalization of information allowed to make logical 

research of the collected facts. The comparison method was used to compare different 

types of leads and headlines in the Japanese and American versions of the magazine. 

As a result of studying the literature and the analysis it turned out to determine the 

peculiarities of writing lead and headline in different language variations of the 

publication and compare with the specifics of journalism in the countries in which it 

operates "Rolling Stone". 

The findings can be used in the practical activities of modern media in the 

creation of leads and headlines for print and online publications. 

The scientific and practical significance lies in the fact that the study attempts 

to analyze such structural parts of journalistic material as lead and headline from a 

syntactic and semantic point of view.  

The structure of the study is an introduction, two chapters, combining 

theoretical and practical research, and the conclusion, which presents the final 

conclusions.  

This thesis is a study conducted independently by the author. 
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