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АННОТАЦИЯ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

Романюк Вероники Александровны 

Организация туристско – экскурсионного обслуживания в Республике Беларусь 

для людей с ограниченными возможностями 

1. Структура и объем дипломной работы. 

 Дипломная работа состоит из задания на дипломную работу, оглавления, 

перечня условных обозначений, реферата дипломной работы, введения, трех 

глав, заключения, 8 иллюстраций, 4 таблиц, 3 приложений, списка 

использованной литературы. Общий объем работы составляет 56 страниц. 

Список использованной литературы занимает 4 страницы и включает 51 

позицию.  

2. Перечень ключевых слов  

БЕЗБАРЬЕРНЫЙ ТУРИЗМ, ЛЮДИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ, ЛЮДИ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ, 

МАЛОМОБИЛЬНЫЕ ГРУППЫ ЛИЦ. 

 3. Текст реферата  

Объект исследования - туризм в Республике Беларусь для людей с 

ограниченными возможностями.  

Цель исследования - исследование проблем безбарьерного туризма и 

разработка рекомендаций по их решению, анализ перспектив развития и 

сущности туристско – экскурсионного обслуживания для людей с 

ограниченными возможностями.  

Методы исследования – в работе использованы общенаучные методы 

исследования (анализ, синтез, обобщение, сравнение). 

Полученные итоги и их новизна – ввиду медленного развития данного 

вида туризма в Беларуси, практические рекомендации по улучшению 

безбарьерной среды являются основой для последующего применения в органах 

государственного управления, а также для научных исследований по данной 

теме.  

Достоверность материалов и результатов работы – использованные 

материалы и результаты дипломной работы являются достоверными. Работа 

выполнена самостоятельно. 

Рекомендации по использованию материалов дипломной работы – 

результаты работы могут быть использованы государственными органами для 

практического развития безбарьерной среды согласно авторским 

рекомендациям и выводам. 



АНАТАЦЫЯ ДЫПЛОМНАЙ РАБОТЫ 

Раманюк Веранікі Аляксандраўны 

Арганізацыя турысцка – экскурсійнага абслугоўвання ў Рэспубліцы Беларусь 

для людзей з абмежаванымі магчымасцямі 

1. Структура і аб'ём дыпломнай працы. 

Дыпломная праца складаецца з заданні на дыпломную працу, зместа, 

пераліку ўмоўных абазначэнняў, рэферата дыпломнай работы, увядзення, трох 

кіраўнікоў, заключэння, 8 ілюстрацый, 4 табліц, 3 прыкладанняў, спісу 

выкарыстанай літаратуры. Агульны аб'ѐм работы складае 61 старонку. Спіс 

выкарыстанай літаратуры займае 4 старонкі і ўключае 51 пазіцыю.  

2. Пералік ключавых слоў. 

БЕЗБАР'ЕРНЫ ТУРЫЗМ, ЛЮДЗІ З АБМЕЖАВАНЫМІ МАГЧЫМАСЦЯМІ, 

ЛЮДЗІ З ДАДАТКОВЫМІ ПАТРЭБАМІ, МАЛАМАБІЛЬНЫЯ ГРУПЫ АСОБ, 

ЯКІЯ СЛАБА БАЧАЦЬ, СА СЛАБЫМ СЛЫХАМ, ДАСТУПНАЯ АСЯРОДДЗЕ 

3. Тэкст рэферата  

Аб'ект даследавання - развіццѐ турызму ў Рэспубліцы Беларусь для 

людзей з абмежаванымі магчымасцямі.  

Мэта даследавання - даследаванне праблем і распрацоўка рэкамендацый 

па іх вырашэнню, аналіз перспектыў развіцця і сутнасці турысцка – 

экскурсійнага абслугоўвання для людзей з абмежаванымі магчымасцямі.  

Метады даследавання – у працы даследаваны агульнанавуковыя метады 

даследавання (аналіз, сінтэз, абагульненне, параўнанне). 

Атрыманыя вынікі і іх навізна – з прычыны павольнага развіцця гэтага 

віду турызму ў Беларусі, практычныя рэкамендацыі па паляпшэнню 

безбар'ернага асяроддзя з'яўляюцца асновай для наступнага ўжывання ў органах 

дзяржаўнага кіравання, а таксама для навуковых даследаванняў па дадзенай 

тэме. 

Дакладнасць матэрыялаў і вынікаў працы - выкарыстаныя матэрыялы і 

вынікі дыпломнай работы з'яўляюцца дакладнымі. Праца выканана самастойна. 

Рэкамендацыі па выкарыстанні матэрыялаў дыпломнай працы – 

вынікі працы могуць быць выкарыстаны для працягу даследаванняў у сферы 

развіцця бесперашкоднага турызму ў Рэспубліцы Беларусь, а таксама для 

практычнага развіцця безбар'ернага асяроддзя згодна з аўтарскім рэкамендацый 

і высноваў. 



DIPLOMA WORK SUMMARY 

Romaniuk Veronika Alexandrovna 

Organization of tourist – excursion service in the Republic of Belarus for people with 

disabilities 

1. The structure and scope of the thesis. 

Thesis consists of the tasks of the thesis, table of contents, list of symbols, 

essay thesis, introduction, three chapters, conclusion, 8 illustrations, 4 tables, 3 

annexes, bibliography. The total amount of work is 61 pages. The list of publications 

is 4 pages and includes 51 positions.  

2. A list of key words  

ACCESIBLE TOURISM, PEOPLE WITH ADDITIONAL NEEDS, DISABLED, 

GROUPS OF PEOPLE, VISUALLY IMPAIRED, HARD OF HEARING, 

ACCESSIBLE ENVIRONMENT 

3. The text of the abstract  

The object of the research - the development of tourism in the Republic of 

Belarus for people with disabilities.  

The purpose of the study - the study of problems and elaboration of 

recommendations for their solution, analysis of prospects of development and nature 

of tourist – excursion services for persons with disabilities.  

Research methods - General scientific methods (analysis, synthesis, 

generalization, comparison). 

The obtained results and their novelty – due to the slow development of this 

type of tourism in Belarus, practical recommendations for improving barrier-free 

environment are the basis for subsequent application in the public administration, as 

well as for research on this topic. 

The accuracy of the materials and results of operation – materials used and 

results of the thesis are valid. Work is performed independently. 

Recommendations for use of materials thesis - the results of the work can be 

used to continue research in the field of barrier-free tourism in the Republic of 

Belarus and also for the practical development of a barrier-free environment 

according to the author's recommendations and conclusions. 


