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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
 
 

Дипломная работа содержит: 59 страниц, 76 источников, 17 
приложений. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТРЕНД, ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ПРОДВИЖЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ, ОБЩЕСТВО 
ПОТРЕБЛЕНИЯ, PR-ПРОЕКТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ. 

Объект исследования – экологические проекты белорусских 
организаций. 

Предмет исследования – коммуникативные технологии продвижения 
экологических проектов белорусских организаций. 

Цель работы – определить основные коммуникативные технологии 
продвижения экологических проектов белорусских организаций и на их 
основе разработать PR-проект для студенческой организации Белорусского 
государственного университета. 

Методы исследования: теоретический анализ, наблюдение, 
сравнение, классификация, мониторинг, экспертное интервью, метод 
проектирования. 

Полученные результаты и их новизна: изучены основные 
экологические тренды; доказана ключевая роль экологии в современном 
обществе; выявлены экологические проблемы Республики Беларусь; 
определены эффективные технологии продвижения экологических 
проектов, изучены технологии продвижения экологического PR-проекта 
«Покед, пакет!», на основе изученных данных разработан экологический 
проект для продвижения деятельности ОО «Студенческий союз БГУ».  

Новизна работы заключается в анализе деятельности белорусских 
экологических PR- и рекламных проектов, технологий их продвижения.  

Результаты дипломного исследования имеют практическую 
значимость. Они могут быть использованы в работе PR- и рекламных 
специалистов некоммерческих экологических организаций и коммерческих 
организаций в сфере КСО, студентов-активистов Белорусского 
государственного университета. 

Автор работы подтверждает достоверность материалов и результатов 
дипломной работы, а также самостоятельность ее выполнения. 
 
  



РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ ПРАЦЫ 
 
 

Дыпломная праца змяшчае: 59 старонак, 76 крыніц, 17 дадаткаў. 
ЭКАЛАГІЧНЫ ТРЭНД, ЭКАЛАГІЧНЫЯ ПРАБЛЕМЫ РЭСПУБЛІКІ 

БЕЛАРУСЬ, КАМУНІКАТЫЎНЫЯ ТЭХНАЛОГІІ ПРАСОЎВАННЯ 
ЭКАЛАГІЧНЫХ ПРАЕКТАЎ, ГРАМАДСТВА СПАЖЫВАННЯ, PR-
ПРАЕКТ ЭКАЛАГІЧНАЙ НАКІРАВАНАСЦІ. 

Аб’ект даследавання – экалагічныя праекты беларускіх арганізацый. 
Прадмет даследавання – камунікатыўныя тэхналогіі прасоўвання 

экалагічных праектаў беларускіх організацый. 
Мэта даследавання – вызначыць асноўныя камунікатыўныя 

тэхналогіі прасоўвання экалагічных беларускіх праектаў і выкарыстоўваць 
іх для распрацоўкі PR-праекта для студэнцкай арганізацыі Беларускага 
дзяржаўнага універсітэта. 

Метады даследавання: тэарэтычны аналіз, назіранне, параўнанне, 
класіфікацыя, маніторынг, экспертнае інтэрв'ю, метад праектавання. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна: вывучаны асноўныя экалагічныя 
трэнды; даказана ключавая роля экалогіі ў сучасным грамадстве; выяўлены 
экалагічныя праблемы Рэспублікі Беларусь; вызначаны эфектыўныя 
тэхналогіі прасоўвання экалагічных праектаў, вывучаны тэхналогіі 
прасоўвання экалагічнага PR-праекта «Покед, пакет!», на аснове 
вывучанага распрацаваны экалагічны праект для прасоўвання дзейнасці ГА 
«Студэнцкі саюз БДУ». 

Навізна працы заключаецца ў аналізе дзейнасці беларускіх 
экалагічных PR і рэкламных праектаў, іх прасоўванні. 

Вынікі дыпломнага даследавання маюць практычную вартасць. Яны 
могуць быць выкарыстаны ў працы PR і HR-спецыялістаў экалагічных 
арганізацый і камерцыйных арганізацый, якія маюць КСА-дзейнасць, 
студэнтаў-актывістаў Беларускага дзяржаўнага універсітэта. 

Аўтар працы падцвярджае дакладнасць матэрыялаў і вынікаў 
дыпломнай працы, а таксама самастойнасць яе выканання. 
  



SUMMARY OF THE DIPLOMA THESIS 
 
 

The thesis contains: 59 pages, 76 sources, 17 applications.  
ECOLOGICAL TREND, ECOLOGICAL PROBLEMS OF THE 

REPUBLIC OF BELARUS, COMMUNICATIVE TECHNOLOGIES FOR 
PROMOTING ECOLOGICAL PROJECTS, SOCIETY OF CONSUMPTION, 
PR-PROJECT OF ECOLOGICAL DIRECTION. 

The object of the research is the environmental projects of Belarusian 
companies. 

The subject of the research is the сcommunicative technologies for 
promoting projects in the Republic of Belarus. 

The aim of the research is to determine the basic communication 
technologies for promoting environmental projects in Belarus and employ them 
to develop a PR project for a student organization of the Belarusian State 
University.  

The methods used are as follows: theoretical analysis, observation, 
comparison, classification, monitoring, expert interviews, modeling method. 

The results obtained and their novelty: the main environmental trends have 
been studied; the role of ecology in modern society is proved; have been 
identified environmental problems of the Republic of Belarus; effective 
technologies for promoting environmental projects were identified, technologies 
for promoting an environmental PR-project “Poked, package!” were studied, was 
developed an environmental project to promote the activities of the «StudUnion 
BSU» 

The novelty of the work lies in the analysis of the activities of Belarusian 
environmental PR and advertising projects, their promotion.  

The results of the diploma thesis have practical significance. They can be 
used by PR and HR specialists’ environmental organizations, active students of 
Belarusian State University. 

The author confirms the authenticity of the material and the results of the 
thesis and the originality of the research. 
 


