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АНОТАЦІЯ
Тема: Музейна діяльність як явище інформаційної та
соціокультурної системи.
Записка: сторінок 77, рисунків 1, додатків 2, використано 75
літературних джерела.
Об’єктом дослідження є інноваційні система як інструмент пошуку,
аналізу, редагування і візуалізації просторових даних у музейній справі.
Предмет дослідження є теоретичні підходи і практичні методи
використання інноваційних технологій у музейному просторі
Кременчуцького краєзнавчого музею.
Метою дослідження є комплексний аналіз сучасних інноваційних
систем, що функціонують в музейному середовищі.
У випускній роботі досліджується місце музейних установ України в
сучасному інформаційному суспільстві. Розглянуто методологічні засади
інформаційного забезпечення діяльності музейної галузі. Виокремлено та
досліджено форми та методи роботи музею як соціокультурного явища
суспільства. Для ґрунтовного дослідження сучасної діяльності музейної
галузі вивчено проблему інноваційних технологій, що активно
впроваджуються в музейну галузь через інноваційні вектори їх розвитку.
Ключові слова: музей, система, технології, інформаційне середовище,
соціокультурне явище, суспільство, культура, інновація, туризм,
інформатизація, Кременчук.

Theme: Museum activity as a phenomenon of informational and socio-
cultural system.
In the bachelor’s work the space museum institutions of Ukraine in today's
information society. Methodological basis of the information support of the
museum sector. Allocated and researched forms and methods of work of the
museum as a social and cultural phenomenon of society. For comprehensive
research of contemporary museum sector studied the problem of innovation
technologies are actively introduced in the museum sector through innovative
vectors of development.
Keywords: museum, system, technology, information environment,
sociocultural phenomenon, society, culture, innovation, tourism, information,
Kremenchuk.


