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АННОТАЦИЯ
1.
Структура и объем дипломной работы
Дипломная работа состоит из задания на дипломную работу,
содержания, реферата дипломной работы, введения, трѐх глав, заключения, 2
таблиц, 11 схем, 1 приложение, список использованных источников. Общий
объем работы составляет 64 страницы. Список использованных источников
занимает 5 страниц и включает 51 позицию.
2.
Перечень ключевых слов
СМАРТ-СИТИ, КОНЦЕПЦИЯ, УМНЫЙ ГОРОД, ТУРИЗМ,
РЕАЛИЗАЦИЯ,
ПРЕДЛОЖЕНИЕ,
ГОРОДСКАЯ
СРЕДА,
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ,
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ, ИНФРАСТРУКТУРА
3.
Текст реферата
Объект исследования – сфера туризма г. Минска.
Цель исследования – изучить возможности применения концепции
«Смарт-сити» в сфере туризма г. Минска для обоснования перспективных
направлений развития.
Методы исследования. В работе использованы общенаучные методы
(обобщение, анализ, сравнение), анкетирование.
Полученные итоги и их новизна. Работа содержит анализ особенностей
реализации концепции «Смарт-сити» в европейских странах и мире, анализ
туристского предложения г. Минска, а также предложения по реализации
данной концепции в развитии сферы туризма г. Минска.
Достоверность материалов и результатов дипломной работы.
Использованные материалы, результаты дипломной работы являются
достоверными. Работа выполнена самостоятельно.
Рекомендации по использованию результатов работы. Итоги работы
могут быть использованы для продолжения исследования применения
концепции «Смарт-сити» в г. Минске, а также для написания обобщающих
работ по использованию данной концепции, подготовки монографий и
учебников.

АНАТАЦЫЯ
1. Структура і аб'ём дыпломнай працы
Дыпломная праца складаецца з задання на дыпломную працу, зместу,
рэферата дыпломнай працы, уводзінаў, трох раздзелаў, заключэння, 2 табліц,
11 схем, 1 дадатку, спісу выкарыстаных крыніц. Агульны аб'ѐм працы
складае 64 старонкі. Спіс выкарыстаных крыніц займае 5 старонак і ўключае
51 пазіцыю.
2. Пералiк ключавых слоў
Смарт-СІЦІ, КАНЦЭПЦЫЯ, РАЗУМНЫ ГОРАД, ТУРЫЗМ, РЭАЛІЗАЦЫЯ,
ПРАПАНОВА, ГАРАДСКАЯ СЕРАДА, ІНФАРМАЦЫЙНАКАМУНІКАЦЫЙНЫЯ ТЭХНАЛОГІІ, ІНТЭЛЕКТУАЛЬНЫЯ СІСТЭМЫ,
ІНФРАСТРУКТУРА
3. Тэкст рэферата
Аб'ект даследавання - сфера турызму г. Мінска.
Мэта даследавання - вывучыць магчымасці выкарыстання канцэпцыі
«Смарт-сіці» у сферы турызму г. Мінска для абгрунтавання перспектыўных
кірункаў развіцця.
Метады даследавання. У працы выкарыстаныя агульнанавуковыя
метады (абагульненне, аналіз, параўнанне), анкетаванне.
Атрыманыя вынікі і іх навізна. Праца змяшчае аналіз асаблівасцей
рэалізацыі канцэпцыі «смарт-сіці» ў еўрапейскіх краінах і свеце, аналіз
турысцкай прапановы г. Мінска, а таксама прапановы па рэалізацыі гэтай
канцэпцыі ў развіцці сферы турызму г. Мінска.
Дакладнасць матэрыялаў і вынікаў дыпломнай працы. Выкарыстаныя
матэрыялы, вынікі дыпломнай працы з'яўляюцца дакладнымі. Праца
выканана самастойна.
Рэкамендацыі па выкарыстанні вынікаў працы. Вынікі работы могуць
быць выкарыстаны для працягу даследавання прымянення канцэпцыі «смартсіці» ў г. Мінску, а таксама для напісання абагульняючых прац па
выкарыстанні дадзенай канцэпцыі, падрыхтоўкі манаграфій і падручнікаў.

ANNOTATION
1. Structure and scope of the diploma work
The thesis consists of a thesis assignment, content, abstract of the thesis,
introduction, three chapters, conclusion, 2 tables, 11 schemes, 1 application, list of
references. The total amount of work is 64 pages. The list of used sources takes 5
pages and includes 51 positions.
2. Keywords
SMART CITY, CONCEPT, CLEVER CITY, TOURISM, REALIZATION,
PROPOSAL, URBAN ENVIRONMENT, INFORMATION AND
COMMUNICATION TECHNOLOGIES, INTELLECTUAL SYSTEMS,
INFRASTRUCTURE
3. Summary text
The object of study - the sphere of tourism in Minsk
The purpose of the research is to study the possibilities of applying the
concept of «Smart City» in the sphere of tourism in Minsk to substantiate
promising areas of development.
Research methods. We used general scientific methods (generalization,
analysis, comparison), questioning.
The results and their novelty. The work contains an analysis of the features
of the implementation of the concept of «Smart city» in European countries and the
world, an analysis of the tourist offer of Minsk, as well as proposals for the
implementation of this concept in the development of the tourism sector of Minsk.
Reliability of materials and results of the thesis. The materials used, the
results of the thesis are reliable. Work done by yourself.
Recommendations for the use of the results. The results of the work can be
used to continue the study of the application of the concept of «Smart city» in
Minsk, as well as to write summarizing works on the use of this concept, the
preparation of monographs and textbooks.

