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РЕФЕРАТ 
 

Киселѐв Иван Дмитриевич 

 

«Использование проектного подхода при формировании имиджа 

организации (на примере БГУ)» 

 

Дипломный проект: 59 с., 34 источника, 1 прил. 

 

Ключевые слова: ИМИДЖ, АРТ-ОБЪЕКТ, МУРАЛЫ, АРТ-

КОММУНИКАЦИИ, ПАБЛИК-АРТ, СТРИТ-АРТ, ПРОЕКТ. 

 

Объект проекта – здание факультета социокультурных коммуникаций 

БГУ. 

Цель проекта – изучение существующих подходов к формированию 

имиджа предприятия на основе настенных муралов. 

Методы исследования: анкета Google форм. 

Полученные результаты и их новизна: подобное исследование 

проводится впервые. Идея с QR-кодом как «инновационный механизм 

вовлечения заинтересованных сторон в принятие решений об облике города 

и софинансирования». Данных о подобных исследованиях по результатам 

анализа литературных источников и источников сети Интернет не 

обнаружено. 

Область возможного практического применения: использование 

опыта и модели в подобных проектах. 

Автор работы гарантирует, что приведенный в ней материал правильно 

и беспристрастно отображает состояние исследуемого процесса, а все взятые 

из литературных и прочих источников теоретические, методологические и 

методические положения и концепции сопровождаются ссылками (либо 

гиперссылками при размещении источников в сети Интернет) на их авторов. 
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РЭФЕРАТ 

 

Кісялѐў Іван Дзмітрыевіч 

 

«Выкарыстанне праектнага падыходу пры фарміраванне іміджу 

арганізацыі (на прыкладзе БДУ)» 

 

Дыпломны праект: 59 с., 34 крыніцы, 1прым. 

 

Ключавыя словы: АРТ-АБ'ЕКТ, МУРАЛЫ, АРТ-КАМУНІКАЦЫІ, 

ПАБЛIК-АРТ, СТРЫТ-АРТ, ПРАЕКТ. 

 

Аб'ект праекта – будынак факультэта сацыякультурных камунікацый 

БДУ. 

Мэта праекта – вывучэнне існуючых падыходаў да фарміравання 

іміджу прадпрыемства на аснове насценных муралѐў. 

Метады даследавання: анкета Google формаў. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна: падобнае даследаванне праводзіцца 

ўпершыню. Ідэя з QR-кодам як «інавацыйны механізм далучэння 

зацікаўленых бакоў у прыняцце рашэнняў аб абліччы горада і сумеснага 

фінансавання». Дадзеных пра падобныя даследаваннях па выніках аналізу 

літаратурных крыніц і крыніц сеткі Інтэрнэт не выяўлена. 

Вобласць магчымага практычнага ўжывання: выкарыстанне 

вопыту і мадэлі ў падобных праектах. 

Аўтар працы гарантуе, што прыведзены ў ѐй матэрыял правільна і 

справядліва адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе ўзятыя з 

літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і метадычныя 

палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі (альбо гіперспасылкамі 

пры размяшчэнні крыніц у сетцы Інтэрнэт) на іх аўтараў. 
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ANNOTATION 

 

Kiselev Ivan Dmitrievich 

 

«Use of the project approach in forming the image of the organization (by the 

example of BSU)» 

 

Diploma project: 59 p., 34 sources, 1 app. 

 

Key words: IMAGE, ART-OBJECT, MURALS, ART-

COMMUNICATIONS, PUBLIC-ART, STREET-ART, PROJECT. 

 

The object of the project – the building of the Faculty of Socio-Cultural 

Communications of the Belarusian State University. 

The purpose of the project – to study the existing approaches to the 

formation of the image of the enterprise on the basis of wall murals. 

Research methods: Google forms. 

Obtained results and their novelty: such a study is conducted for the first 

time. The idea with QR code as "an innovative mechanism for involving 

stakeholders in making decisions about the city's image and co-financing." Data on 

such studies based on the results of analysis of literature sources and Internet 

sources were not found. 

Area of possible practical application: use of experience and model in 

similar projects. 

The author of the work guarantees that the material contained in it correctly 

and impartially reflects the state of the process under investigation, and all 

theoretical, methodological and methodological positions taken from literary and 

other sources are accompanied by links (or hyperlinks when placing sources on the 

Internet) to their authors. 
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