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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

Дипломная работа содержит: 74 страницы, 30 источников, 12 

приложений. 

ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР, ТРЕТЬЕ МЕСТО, 

КОММУНИКАТИВИСТИКА, МАССМЕДИА, МОДЕЛИ 

КОММУНИКАЦИИ, СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ, КОММУНИКАЦИОННАЯ 

СТРАТЕГИЯ, КАНАЛЫ КОММУНИКАЦИИ, ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ, 

МЕДИАПОЛЕ, КОММУНИКАТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО, 

МЕДИАРИЛЕЙШНЗ, ОПТИМИЗАЦИЯ. 

Объект исследования – коммуникационное взаимодействие торгово-

развлекательных центров с целевыми аудиториями. Предмет исследования – 

моделирование и оптимизация коммуникационного взаимодействия ТРЦ Dana 

Mall и Green City с целевыми аудиториями.  

Цель дипломной работы – предложить способы оптимизации 

взаимодействия торгово-развлекательных центров Dana Mall и Green City 

с целевыми аудиториями. 

Методы исследования: контент-анализ, экспертное интервью, прямое 

наблюдение, синтез, сравнение, контекстный и компонентный анализ, 

системный подход. 

Полученные результаты: проанализированы модели коммуникации 

Уэстли-Маклина и Г. Лассуэлла, выявлены основные характеристики торгово-

развлекательных центров нового типа, определена роль торгово-

развлекательных центров в коммуникативном пространстве города. Также 

был проведен анализ коммуникационных взаимодействий ТРЦ Dana Mall и 

Green City со СМИ и жителями города и, в соответствии с результатами 

анализа, были выработаны рекомендации по оптимизации коммуникации 

данных торгово-развлекательных центров со СМИ и жителями города. 

Новизна темы заключается в рассматривании торгово-развлекательных 

центров Минска как важных участников коммуникационных взаимодействий 

с жителями города, способных быть инициаторами неформальной 

коммуникации горожан на своей территории. 

Результаты дипломной работы могут быть использованы торгово-

развлекательными центрами Dana Mall и Green City при осуществлении 

и выстраивании ими коммуникационной деятельности. 

Автор работы подтверждает достоверность материалов дипломной 

работы, а также самостоятельность ее выполнения. 

 



РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ ПРАЦЫ 

Дыпломная праца: 74 старонкі, 30 крыніц, 12 дадаткаў. 

ГАНДЛЕВА-ЗАБАЎЛЯЛЬНЫ ЦЭНТР, ТРЭЦЯЕ МЕСЦА, 

КАМУНІКАТЫВІСТЫКА, МАСМЕДЫА, МАДЭЛІ КАМУНІКАЦЫІ, 

САЦЫЯЛЬНЫЯ СЕТКІ, КАМУНІКАЦЫЙНАЯ СТРАТЭГІЯ, КАНАЛЫ 

КАМУНІКАЦЫІ, ПАЗІЦЫЯНАВАННЕ, МЕДИЯПОЛЕ, 

КАМУНІКАТЫЎНАЯ ПРАСТОРА, МЕДЫЯРЫЛЭЙШНЗ, АПТЫМІЗАЦЫЯ. 

Аб'ект даследавання – камунікацыйнае ўзаемадзеянне гандлёва-

забаўляльных цэнтраў з мэтавымі аўдыторыямі. Прадмет даследавання – 

мадэляванне і аптымізацыя камунікацыйнага ўзаемадзеяння ГЗЦ Dana Mall 

і Green City з мэтавымі аўдыторыямі. 

Мэта дыпломнай працы – прапанаваць спосабы аптымізацыі 

ўзаемадзеяння гандлёва-забаўляльных цэнтраў Dana Mall і Green City з 

мэтавымі аўдыторыямі. 

Метады даследвання: кантэнт-аналіз, экспертнае інтэрв'ю, непасрэднае 

назіранне, сінтэз, параўнанне, кантэкставы і кампанентны аналіз, сістэмны 

падыход. 

Атрыманыя вынікі: прааналізаваны мадэлі камунікацыі Уэстли-Макліна 

і Г. Ласўэла, выяўлены асноўныя характарыстыкі гандлёва-забаўляльных 

цэнтраў новага тыпу, вызначана роля гандлёва-забаўляльных цэнтраў 

у камунікатыўнай прасторы горада. Таксама быў праведзены аналіз 

камунікацыйных узаемадзеянняў ГЗЦ Dana Mall і Green City са СМІ і 

жыхарамі горада і, у адпаведнасці з вынікамі аналізу, былі выпрацаваны 

рэкамендацыі па аптымізацыі камунікацыі дадзеных гандлёва-забаўляльных 

цэнтраў са СМІ і жыхарамі горада. 

Навізна тэмы заключаецца ў разгледжванні гандлёва-забаўляльных 

цэнтраў Мінска як важных удзельнікаў камунікацыйных узаемадзеянняў 

з жыхарамі горада, здольных быць ініцыятарамі нефармальнай камунікацыі 

сярод гараджан. 

Вынікі дыпломнай працы могуць быць выкарыстаны гандлёва-

забаўляльнымі цэнтрамі Dana Mall і Green City пры ажыццяўленні 

і выбудоўванні імі камунікацыйнай дзейнасці. 

Аўтар працы пацвярджае даставернасць даследавання, а таксама 

аб’ектыўнасць спасылак на крыніцы, выкарыстаныя ў працы. 

 



ABSTRACT 

Thesis: 74 pages, 30 sources, 12 applications. 

SHOPPING CENTRE, THE THIRD PLACE, COMMUNICATION 

STUDIES, MASSMEDIA, COMMUNICATION MODELS, SOCIAL MEDIA,  

COMMUNICATION STRATEGY, COMMUNICATION CHANNELS, 

POSITIONING, MEDIA SPACE, COMMUNICATIVE SPACE, MEDIA 

RELATIONS, OPTIMIZATION. 

The object of the study is communication between shopping centers and target 

audiences. The subject of the research is modeling and optimization of the 

communication of Dana Mall and Green City with target audiences. 

The purpose of the thesis: to propose ways for optimization of the 

communication of Dana Mall and Green City with target audiences. 

Research methods: content analysis, direct observation, synthesis, 

comparison, contextual and component analysis, systematic approach. 

The obtained results: analyzed Westley and MacLean's model of 

communication and Lasswell's model of communication, identified the main 

characteristics of the new type shopping centers and defined the role of the new type 

shopping centers. Also was analyzed the communication of Dana Mall and Green 

City with media and citizens. According to the analysis, we made recommendations 

for improving communication of Dana Mall and Green City with media and citizens. 

The novelty of the topic: Minsk shopping centers are treated as important 

communication actors which can be initiators of the informal communication 

between citizens. Territories of the shopping centers have a potential to be the third 

places and this fact explains the need to establish trusting relationships with media. 

The results of the thesis could be used by the shopping malls while realization 

of communication processes. 

The author of the paper confirms the reliability of the research, as well as the 

objectivity of references to sources used in the work. 

 

 

 

 

 

 


