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АННОТАЦИЯ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

 

Жук Валерии Дмитриевны 

 

Механизмы обеспечения развития социального туризма (на примере 

благотворительного фонда МОО “Планета детей”) 

 

1. Структура и объем дипломной работы 

Дипломная работа состоит из задания на дипломную работу, оглавления, 

реферата дипломной работы, введения, трех глав, заключения, 4 

иллюстраций, 16 таблиц, 11 графиков, списка использованных источников и 

литературы. Объем дипломной работы составляет страниц. Список 

использованных источников и литературы занимает страниц и включает в 

себя единиц. 

2. Перечень ключевых слов 

СОЦИАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ, ДЕТСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ, 

ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД, 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО, ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ, 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ. 

3. Текст реферата 

Объект исследования - социальный туризм в Республике Беларусь, его 

основные формы, виды, значимость. 

Цель исследования - выявление перспектив развития социального 

туризма в Республике Беларусь, разработка методов совершенствования его 

составляющих. 

Методы исследования. В работе использованы общенаучные методы 

(сравнительный анализ, обобщение, сопоставление) и результаты 

исследования международных организаций. 

Полученные итоги и их новизна. Работа является попыткой 

исследования механизмов функционирования социального туризма 

Республики Беларусь, а также оценки их эффективности. Практическая 

новизна дипломной работы заключается в анализе перспектив 

функционирования социального туризма на последующие 5 лет и разработке 

методов по его совершенствованию. 

Достоверность материалов и результатов дипломной работы. Все 

материалы и статистические данные, использованные в дипломной работе 

являются достоверными, работа выполнена самостоятельно.  



 

 

АНАТАЦЫЯ ДЫПЛОМНАЙ ПРАЦЫ 

 

Жук Валерыі Дзмітрыеўны 

 

Механізмы забеспячэння развіцця сацыяльнага турызму (на прыкладзе 

дабрачыннага фонду МГА "Планета дзяцей") 

 

1. Структура і аб'ём дыпломнай працы 

Дыпломная праца складаецца з задання на дыпломную працу, зместа, 

рэферата дыпломнай працы, ўвядзення, трох глаў, заключэння, 4 ілюстрацый, 

16 табліц, 11 графікаў, спісу выкарыстаных крыніц і літаратуры. Аб'ѐм 

дыпломнай працы складае старонак. Спіс выкарыстаных крыніц і літаратуры 

займае старонак і ўключае ў сябе пазіцый. 

2.  Пералiк ключавых слоў 

САЦЫЯЛЬНЫ ТУРЫЗМ, ДЗІЦЯЧЫ САЦЫЯЛЬНЫ ТУРЫЗМ, 

АЗДАРАЎЛЕННЕ ДЗЯЦЕЙ, ДАБРАЧЫННЫ ФОНД, МІЖНАРОДНАЕ 

СУПРАЦОЎНІЦТВА, ТЭНДЭНЦЫІ РАЗВІЦЦЯ, МІЖНАРОДНЫ ДОСВЕД. 

3. Тэкст рэферата 

Аб'ект даследавання - сацыяльны турызм у Рэспубліцы Беларусь, яго 

асноўныя формы, віды, значнасць. 

Мэта даследавання - выяўленне перспектыў развіцця сацыяльнага турызму ў 

Рэспубліцы Беларусь, распрацоўка метадаў ўдасканалення яго складнікаў. 

Метады даследавання. У працы выкарыстаныя агульнанавуковыя метады 

(параўнальны аналіз, абагульненне, супастаўленне) і вынікі даследавання 

міжнародных арганізацый. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна. Праца з'яўляецца спробай даследавання 

механізмаў функцыянавання сацыяльнага турызму Рэспублікі Беларусь, а 

таксама ацэнкі іх эфектыўнасці. Практычная навізна дыпломнай працы 

складаецца ў аналізе перспектыў функцыянавання сацыяльнага турызму на 

наступныя 5 гадоў і распрацоўцы метадаў па яго ўдасканаленні. 

Дакладнасць матэрыялаў і вынікаў дыпломнай працы. Усе матэрыялы і 

статыстычныя дадзеныя, выкарыстаныя ў дыпломнай працы з'яўляюцца 

дакладнымі, праца выканана самастойна. 

Рэкамендацыі па выкарыстанні дыпломнай працы. Вынікі работы могуць 

быць выкарыстаны для працягу даследаванні механізмаў развіцця 

сацыяльнага турызму і распрацоўцы метадаў па паляпшэнню яго 

функцыянавання, падрыхтоўцы студэнтаў у рамах лекцый і семінараў. 

 



 

 

DIPLOMA WORK SUMMARY 

 

Zhuk Valeriya Dmitrievna 

 

Mechanisms for ensuring the development of social tourism (on the example of the 

charitable foundation of the IPO "Planeta detei") 

 

1. Structure and scope of the diploma work  

The dipoma work consists of diploma work assignement, table of contents, the 

diploma work summary, introduction, 3 chapters, conclusion, 4 illustrations, 16 

tables, 11 graphs, a list of used sources and literature. The volume of the thesis 

consists of pages. The list of sources and literature takes pages and includes 

positions. 

2. List of keywords 

SOCIAL TOURISM, CHILDREN'S SOCIAL TOURISM, CHILDREN'S 

HEALTH, CHARITABLE FUND, INTERNATIONAL COOPERATION, 

TRENDS OF DEVELOPMENT, INTERNATIONAL EXPERIENCE. 

3. Summary text 

The object of the research is social tourism in the Republic of Belarus, its main 

forms, species, significance. 

The purpose of the researh is to identify the prospects for the development of 

social tourism in the Republic of Belarus, to develop methods for improving its 

components. 

Methods of research. General scientific methods (comparative analysis, synthesis, 

comparison) and the results of the study of international organizations. 

The results of the work and their novelty. The work is an attempt to reaserch the 

mechanisms of the functioning of social tourism in the Republic of Belarus, as well 

as to assess their effectiveness. The practical novelty of the diploma work is the 

analyze of prospects for the functioning of social tourism for the next 5 years and 

development of methods to improve it. 

Reliability of materials and the results of  diploma work. All materials and 

statistics used in the diploma work are reliable, the work has been done 

independently. 

Recommendations on the use of  diploma work. The results of diploma work can be 

used to continue the study of the mechanisms for the development of social 

tourism and the development of methods for improving its functioning, the 

preparation of students in the framework of lectures and seminars. 

 


