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АНОТАЦІЯ

Тема: Особливості та перспективи розвитку модних глянцевих
журналів
Текст: сторінок 79, таблиць 0, рисунків 13, використано 50
літературних джерел.
Об’єкт дослідження – модні глянцеві журнали.
Предмет дослідження – особливості та перспективи розвитку
глянцевих журналів.
     У випускній роботі досліджуються перспективи розвитку та
особливості модних глянцевих журналів. Здійснено аналіз тенденцій та
перспектив розвитку глянцевих журналів, а також історії їх виникнення.
Охарактеризовано тематику, змістове наповнення, структуру та особливості
ілюстрування й оформлення модних журналів на прикладі журналу «Vogue».

Ключові слова: глянцевий журнал, мода, глянець, гламур, жіночі
видання.

Тема: Особенности и перспективы развития модных глянцевых
журналов
    В выпускной работе исследуются перспективы развития и особенности
модных глянцевых журналов. Осуществлен анализ тенденций и перспектив
развития глянцевых журналов, а также истории их возникновения.
Охарактеризованы тематика, содержательное наполнение, структура и
особенности иллюстрирования и оформления модных журналов на примере



журнала «Vogue». 

Ключевые слова: глянцевый журнал, мода, глянец, гламур, женские
издания.

Theme: Features and prospects for the development of trendy glossy
magazines
   In the final work the development prospects and features of trendy glossy
magazines are examined. The analysis of trends and prospects for the
development of glossy magazines, as well as the history of their emergence, was
conducted. Themes, content, structure and features of illustration and decoration
of trendy magazines on an example of the magazine "Vogue" are characterized.

Keywords: glossy magazine, fashion, gloss, glamor, women's editions.


