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АНОТАЦІЯ
Тема: Інформаційно-комунікаційна діяльність в галузі музейної

справи.
Записка: сторінок 61, рисунок 1, схема 1, додатків 3, використано 68

літературних джерела.
Об’єктом дослідження є інформаційно-комунікативний аспект роботи

музейних установ як інструмент популяризації та музейного простору в
суспільстві.

Предмет дослідження є інформаційно-комунікативні підходи до
роботи музею з різними верствами населення.

Метою дослідження є віднайдення шляхів підвищення ефективності
роботи музейних установ в умовах сучасних суспільних і технологічних
трансформацій.
У випускній роботі досліджується інформаційно-комунікаційнийаспект 
діяльності музейних установ і його вплив на сучасне суспільство.
Розглянуто комунікаційні компоненти діяльності музеїв в Україні,
проаналізовано комунікативні підходи до роботи музейних установ.
Охарактеризовано потенціал музею в комунікативному аспекті та вказана
роль музею в освітньо-виховному процесі. Розкрито проблеми сучасних
інформаційних стратегій розвитку музейної справи. На основі аналізу
інноваційних технологій в сучасному музейному середовищі виділено
геоінформаційні системи як метод візуалізації музейної справи.

Ключові слова: музей, система, технології, інформаційне середовище,
інформаційний компонент, комунакація, суспільство, культура, інновація, 
туризм, інформатизація.

Theme: Information and communication activities in the area of museum
affairs.
In the final work the information and communication aspect of the activity of
museum institutions and its influence on modern society is investigated.
Communication components of museums activity in Ukraine are considered,
communicative approaches to the work of museum institutions are analyzed. The
potential of the museum in the communicative aspect and the role of the museum
in the educational process are described. The problems of modern information
strategies for the development of museum affairs are revealed. Based on the
analysis of innovative technologies in the modern museum environment
geographic information systems as a method of visualization of the museum affairs
are highlighted.

Key words: museum, system, technologies, information environment,
information component, communication, society, culture, innovation, tourism,
informatization.


