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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

 

ВИЗУАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ, ВИЗУАЛИЗАЦИЯ, ВИЗУАЛЬНАЯ 

КУЛЬТУРА, ВИЗУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, КРЕАТИВНАЯ 

КОММУНИКАЦИЯ,  КРЕАТИВНЫЙ КОНТЕНТ, ТЕХНОЛОГИИ 

КРЕАТИВА.   

Цель исследования – выявление ключевых технологий создания 

креативного контента в визуальной коммуникации. Для ее достижения 

необходимо решить следующие задачи:  

1. провести аналитический обзор литературы по теме исследования; 

2. изучить теоретические и методологические подходы к анализу 

визуальной коммуникации; 

3. определить функциональные особенности визуальной коммуникации; 

4. установить понятие креатива, его характеристики и функции; 

5. выявить актуальность креативных компонентов в визуальной 

коммуникации;  

6. исследовать инструменты и механизмы формирования креативного 

контента; 

7. проанализировать возможности креатива в визуальной коммуникации 

белорусских компаний (на примере спортивных клубов); 

8. спрогнозировать перспективы использования креативного контента в 

визуальной коммуникации.  

Объект исследования – визуальная коммуникация. Предмет – технологии 

создания креативного контента в визуальной коммуникации. 

Результаты и научная новизна. Проведен аналитический обзор 

литературы по теме исследования, а также изучены теоретические и 

методологические подходы к анализу визуальной коммуникации. Определены 

функциональные особенности визуальной коммуникации. Установлено понятие 

креатива. Выявлена актуальность креативных компонентов в визуальной 

коммуникации. Исследованы инструменты и механизмы формирования 

креативного контента. Проанализированы возможности креатива в визуальной 

коммуникации. Спрогнозированы перспективы использования креативного 

контента в визуальной коммуникации.  

Структура и объем диссертации. Структура исследования представлена 

общей характеристикой работы, введением, тремя главами, заключением, 

списком использованной литературы и приложениями. Общий объем 

диссертации – 93 страницы. Основной текст занимает 62 страницы, список 

использованной литературы насчитывает 82 пункта, 1 из которых – собственная 

публикация магистранта. 17 страниц отведено приложениям.  
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АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА ПРАЦЫ 

 

 

ВIЗУАЛЬНАЯ КАМУНIКАЦЫЯ, ВIЗУАЛIЗАЦЫЯ, ВIЗУАЛЬНАЯ 

КУЛЬТУРА, ВIЗУАЛЬНЫЯ ТЭХНАЛОГII, КРЭАТЫЎ, КРЭАТЫЎНАЯ 

КАМУНIКАЦЫЯ, ФЕНОМЕН КРЭАТЫЎНАСЦI, КРЭАТЫЎНЫ КАНТЭНТ, 

ТЭХНАЛОГII КРЭАТЫВА. 

Мэта даследавання – выяўленне ключавых тэхналогій стварэння 

крэатыўнага кантэнту ў візуальнай камунікацыі. Для яе дасягнення неабходна 

вырашыць наступныя задачы: 

1. правесці аналітычны агляд літаратуры па тэме даследавання; 

2. вывучыць тэарэтычныя і метадалагічныя падыходы да аналізу візуальнай 

камунікацыі; 

3. вызначыць функцыянальныя асаблівасці візуальнай камунікацыі; 

4. усталяваць паняцце крэатыву, яго характарыстыкі і функцыі; 

5. выявіць актуальнасць крэатыўных кампанентаў у візуальнай камунікацыі; 

6. даследаваць інструменты і механізмы фарміравання крэатыўнага 

кантэнту; 

7. прааналізаваць магчымасці крэатыву ў візуальнай камунікацыі беларускіх 

кампаній (на прыкладзе спартыўных клубаў); 

8. спрагназаваць перспектывы выкарыстання крэатыўнага кантэнту ў 

візуальнай камунікацыі.  

Аб’ект дысертацыйнага даследавання – візуальная камунікацыя. Прадмет 

– тэхналогіі стварэння крэатыўнага кантэнту ў візуальнай камунікацыі. 

Вынікі і навуковая навізна. Праведзены аналітычны агляд літаратуры па 

тэме даследавання, а таксама вывучаны тэарэтычныя і метадалагічныя 

падыходы да аналізу візуальнай камунікацыі. Вызначаны функцыянальныя 

асаблівасці візуальнай камунікацыі. Устаноўлена паняцце крэатыву. Выяўлена 

актуальнасць крэатыўных кампанентаў у візуальнай камунікацыі. Даследаваны 

інструменты і механізмы фарміравання крэатыўнага кантэнту. Прааналізаваны 

магчымасці крэатыву ў візуальнай камунікацыі. Спрагназаваны перспектывы 

выкарыстання крэатыўнага кантэнту ў візуальнай камунікацыі.  

Структура і аб'ём дысертацыі. Структура тэксту даследавання 

прадстаўлена агульнай характарыстыкай працы, увядзеннем, трыма часткамі, 

заключэннем, спісам выкарыстанай літаратуры і прыкладаннямі. Агульны аб'ём 

дысертацыі складае 93 старонкi. Асноўны тэкст даследавання займае 62 

старонкі, спіс выкарыстанай літаратуры налічвае 82 пункта, 1 з якіх – ўласная 

публікацыя магістранта. 17 старонак адведзена прыкладанням. 
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GENERAL CHARACTERISTICS 

 

 

VISUAL COMMUNICATION, IMAGING, VISUAL CULTURE, VISUAL 

TECHNOLOGY, CREATIVITY, CREATIVE COMMUNICATION, 

PHENOMENON OF CREATIVITY, CREATIVE CONTENT, TECHNOLOGIES 

OF CREATIVITY.   

The purpose of the research is to identify key technologies for creating creative 

content in visual communication. In order to achieve this purpose it is essential to 

work on the following tasks:  

1. conduct an analytical review of the literature on the research topic; 

2. study theoretical and methodological approaches to the analysis of visual 

communication; 

3. determine the functional features of visual communication; 

4. establish the concept of creativity, its characteristics and functions; 

5. identify the relevance of creative components in visual communication; 

6. explore tools and mechanisms for creating creative content; 

7. analyze the possibilities of creativity in the visual communication of 

Belarusian companies (using the sport clubs as the example); 

8. predict the prospects for the use of creative content in visual communication. 

The object of the dissertation research is visual communication. The subject is 

technology for creating creative content in visual communication. 

Results and scientific novelty. An analytical review of the literature on the 

research topic was conducted, as well as theoretical and methodological approaches 

to the analysis of visual communication have been studied. Functional features of 

visual communication were defined. The concept of creativity was established. The 

relevance of creative components in visual communication was revealed. Tools and 

mechanisms for creating creative content were studied. The possibilities of creativity 

in visual communication were analyzed. The prospects of using creative content in 

visual communication were predicted.  

Structure and volume of the dissertation. The structure of the research text is 

represented by a general description of the work, an introduction, three chapters, a 

conclusion, a list of references and appendices. The total volume of the dissertation is 

93 pages. The main text of the study covers 62 pages, the list of references includes 

82 items, 1 of which is the master's own publication. 17 pages are allocated to 

applications. 

 


