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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

 

Дипломная работа содержит: 70 стр., 49 источников, 4 приложения.  

КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОПТИМИЗАЦИЯ 

КОММУНИКАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ АУДИТОРИИ, БРЕНД, МУЗЕЙНАЯ 

КОММУНИКАЦИЯ, СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО, 

КОММУНИКАЦИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА, СПЕЦИАЛЬНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ.  

Объект исследования – коммуникационная деятельность Музея истории 

Витебского народного художественного училища и Национального 

художественного музея.  

Предмет исследования – технологии оптимизации коммуникации музеев 

с целевыми аудиториями.  

Цель работы – выявить и обосновать алгоритмы эффективных технологий для 

оптимизации коммуникации Музея истории Витебского народного 

художественного училища и Национального художественного музея с целевыми 

аудиториями. 

Методы исследования: включенное наблюдение, экспертное интервью, 

описательно-аналитический метод, дедукция, индукция, сравнительный и 

эвристический анализ.  

Полученные результаты и их новизна: выделены особенности 

функционирования музеев в социокультурном пространстве города; определены и 

описаны основные коммуникативные технологии в деятельности музеев с учетом 

зарубежного опыта, их эффективность; проанализирована и охарактеризована 

коммуникационная деятельность музея истории Витебского народного 

художественного училища и Национального художественного музея; на основе 

анализа разработаны и предложены к внедрению общие рекомендации 

по оптимизации этой деятельности.  

Новизна работы заключается в актуальном исследовании коммуникативных 

технологий в деятельности белорусских и зарубежных учреждений сферы культуры 

и искусств, разработке рекомендаций по оптимизации коммуникационной 

деятельности музеев национального и регионального статусов.  

Результаты дипломного исследования имеют практическую и социальную 

значимость. Они могут быть использованы в работе PR-специалистов учреждений 

сферы культуры и искусств. 

Автор работы подтверждает достоверность материалов и результатов 

дипломной работы, а также самостоятельность ее выполнения. 

Цалко К. Р.  



 

РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ ПРАЦЫ 

Дыпломная праца змяшчае: 70 стар., 49 крыніц, 4 дадаткі. 

КАМУНІКАТЫЎНЫЯ ТЭХНАЛОГІІ, АПТЫМІЗАЦЫЯ 

КАМУНІКАЦЫІ, МЭТАВЫЯ АЎДЫТОРЫІ, БРЭНД, 

САЦЫЯКУЛЬТУРНАЯ ПРАСТОРА, МУЗЕЙНАЯ КАМУНІКАЦЫЯ, 

КАМУНІКАЦЫІ Ў СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ І МАСТАЦТВАЎ, СПЕЦЫЯЛЬНЫЯ 

МЕРАПРЫЕМСТВЫ. 

Аб'ект даследавання – камунікацыйная дзейнасць Музея гісторыі 

Віцебскага народнага мастацкага вучылішча і Нацыянальнага мастацкага музея. 

Прадмет даследавання – тэхналогіі аптымізацыі камунікацыі музеяў 

з мэтавымі аўдыторыямі. 

Мэта працы – выявіць і абгрунтаваць алгарытмы эфектыўных тэхналогій 

для аптымізацыі камунікацыі Музея гісторыі Віцебскай народнай мастацкай 

вучэльні і Нацыянальнага мастацкага музея з мэтавымі аўдыторыямі. 

Метады даследавання: назіранне, экспертнае інтэрв'ю, апісальна-

аналітычны метад, дэдукцыя, індукцыя, параўнальны і эўрыстычны аналіз. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна: вылучаны асаблівасці функцыявання 

музеяў у сацыякультурнай прасторы горада; вызначаны і апісаны асноўныя 

камунікатыўныя тэхналогіі ў дзейнасці музеяў з улікам замежнага досведу, іх 

эфектыўнасць; прааналізавана і ахарактарызавана камунікацыйная дзейнасць 

Музея гісторыі Віцебскай народнай мастацкай вучэльні і Нацыянальнага 

мастацкага музея; на аснове аналізу распрацаваны і прапанаваны да ўкаранення 

агульныя рэкамендацыі па аптымізацыі гэтай дзейнасці. 

Навізна працы заключаецца ў актуальным даследаванні камунікатыўных 

тэхналогій у дзейнасці беларускіх і замежных устаноў сферы культуры і 

мастацтваў, распрацоўцы рэкамендацый па аптымізацыі камунікацыйнай 

дзейнасці музеяў нацыянальнага і рэгіянальнага статусаў. 

Вынікі дыпломнага даследавання маюць практычную і сацыяльную 

значнасць. Яны могуць быць скарыстаны ў працы PR-спецыялістаў устаноў 

сферы культуры і мастацтваў. 

Аўтар працы пацвярджае сапраўднасць матэрыялаў і вынікаў дыпломнай 

працы, а таксама самастойнасць яе выканання. 

Цалко К. Р. 

 

 



 

SUMMARY OF THE DIPLOMA THESIS 

The thesis contains: 70 pages, 49 sources, 4 applications. 

COMMUNICATIVE TECHNOLOGIES, OPTIMIZATION OF 

COMMUNICATION, TARGET AUDIENCE, BRAND, MUSEUM 

COMMUNICATION, SOCIAL AND CULTURAL SPACE, COMMUNICATIONS 

IN THE AREA OF CULTURE AND ARTS, SPECIAL EVENTS. 

The object of the research is communication activities of the Museum of the 

History of Vitebsk Folk Art School and the National Art Museum. 

The subject of the research is technologies for optimizing the communication of 

museums with target audiences. 

The purpose of the work is to identify and to substantiate the algorithms of 

effective technologies for optimizing communication between the Museum of the 

History of Vitebsk Folk Art School and the National Art Museum with target 

audiences. 

Research methods: included observation, expert interviews, descriptive and 

analytical method, deduction, induction, comparative and heuristic analysis. 

The results obtained and their novelty: features of the functioning of museums 

in the social and cultural space of the city are highlighted; the main communicative 

technologies in museums' activities are identified and described, their effectiveness; 

analyzed and characterized the communication activities of the National Art Museum 

and the Museum of the History of Vitebsk Folk Art School; based on the analysis, 

general recommendations for optimizing this activity were developed and proposed for 

implementation. 

The novelty of the work is in the current study of communicative technologies 

in the activities of Belarusian and foreign cultural and arts institutions, in developing 

recommendations for optimizing the communication activities of museums of national 

and regional status. 

The results of the diploma have practical and social significance. They can be 

used in the work of PR-specialists of cultural and arts institutions. 

The author confirms the authenticity of the material and the results of the thesis 

and the originality of the research. 

Tsalko K. R. 
 


