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АННОТАЦИЯ 

 

1. Структура и объем дипломной работы 

Дипломная работа состоит из задания на дипломную работу, оглавления, 

реферата дипломной работы, введения,  3 глав, заключения, списка 

использованной литературы. Общий объем работы составляет 112 страниц. 

Список использованной литературы занимает 36 страниц и включает 310  

позиций. 

         2.Перечень ключевых слов 

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ, СИРИЯ, СИРИЙСКИЙ КОНФЛИКТ, 

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА, БААС, БАШАР АСАД, ГУМАНИТАРНАЯ 

ПОМОЩЬ, МИГРАЦИОННЫЙ КРИЗИС,  ЖЕНЕВСКОЕ КОММЮНИКЕ, 

РЕЗОЛЮЦИЯ 2254 СБ ООН, МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ. 

  3.Текст реферата 

Объект исследования – сирийский кризис в период с 2011 года по май 

2017 года.  

Цель исследования – охарактеризовать степень влияния и участия 

Европейского союза в урегулировании конфликта в Сирии. 

Методы исследования. В работе использованы общенаучные методы 

(обобщение, анализ, синтез, сравнение) и специально-исторические методы 

(историко-сравнительный, историко-генетический, историко-аналитический, 

ретроспективный).  

Полученные итоги и их новизна. Работа является одной из первых в 

белорусской историографии попыток исследования участия Европейского 

союза в урегулировании сирийского кризиса. В дипломной работе дан анализ 

основных подходов Европейского союза к сирийской проблеме, выявлена его 

роль в процессе урегулирования сирийского конфликта. 

Достоверность материалов и результатов дипломной работы. 

Использованные материалы и результаты работы являются достоверными. 

Работа выполнена самостоятельно. 

Рекомендации по использованию результатов работы. Материалы 

работы могут послужить базой для дальнейшего исследования роли 

Европейского союза в разрешении сирийского кризиса, а также при написании 

обобщающих работ по исследованной теме и подготовке монографий и 

учебных пособий. 

 

 

 

 



АНАТАЦЫЯ 

 

1. Структура і аб'ём дыпломнай працы 

Дыпломная праца складаецца з задання на дыпломную працу, зместа, 

рэферата дыпломнай працы, уводзінаў, 3 глаў, заключэння, табліц, малюнкаў, 

спісу выкарыстаных крыніц і прыкладання. Агульны аб’ѐм працы складае 112 

старонкі. Спіс выкарыстаных крыніц займае 36 старонак і ўключае 310 пазіцыі.   

2. Пералік ключавых слоў 

ЕЎРАПЕЙСКІ САЮЗ, СІРЫЯ, CІРЫЙСКІ КАНФЛІКТ, ГРАМАДЗЯНСКАЯ 

ВАЙНА, БААС, БАШАР АСАД, ГУМАНИТАРНАЯ ДАПАМОГА, 

МІГРАЦЫЙНЫ КРЫЗІС,  ЖЭНЕЎСКАЕ КАМЮНIКЕ, РЭЗАЛЮЦЫЯ 2254 СБ 

ААН, МІЖНАРОДНЫЯ ПЕРАМОВЫ. 

3. Тэкст рэферата 

Аб'ект даследавання: сірыйскі крызіс у перыяд з 2011 года па май 2017 

года. 

Мэта даследавання: ахарактарызаваць ступень уплыву і ўдзелу 

Еўрапейскага саюза ва ўрэгуляванні канфлікту ў Сірыі. 

Метады даследавання. У працы выкарыстаныя агульнанавуковыя метады 

(абагульненне, аналіз, сінтэз, параўнанне) і спецыяльна-гістарычныя метады 

(гісторыка-параўнальны, гiсторыка-генетычны, гiсторыка-аналiтычны, 

рэтраспектыўны). 

Атрыманыя вынікі і іх навізна. Праца з'яўляецца адной з першых у 

беларускай гістарыяграфіі спроб даследавання ўдзелу Еўрапейскага саюза ва 

ўрэгуляванні сірыйскага крызісу.  У дыпломнай працы дадзены аналіз 

асноўных падыходаў Еўрапейскага саюза да сірыйскай праблемы, выяўлена яго 

роля ў працэсе ўрэгулявання сірыйскага канфлікту. 

Дакладнасць матэрыялаў і вынікаў дыпломнай працы. Выкарыстаныя 

матэрыялы і вынікі дыпломнай працы з'яўляюцца дакладнымі. Праца выканана 

самастойна. 

Рэкамендацыі па выкарыстанні вынікаў працы. Змест працы можа можа 

паслужыць базай для далейшага даследавання ролі Еўрапейскага саюза  ва 

ўрэгуляванні сірыйскага крызісу, а таксама пры напісанні абагульняючых прац 

па даследаванай тэме і падрыхтоўцы манаграфій і навучальных дапаможнікаў. 

 

 

 

 

 

 

 



ANNOTATION 

 

1. Structure and scope of the diploma work 

The diploma work consists of diploma work assignment, table of contents, 

diploma work summary, introduction, 3 chapters, conclusion and list of references. 

Total scope of work is 112 pages. The list of references occupies 36 pages and 

includes 310 positions. 

2. Keywords 

EUROPEAN UNION, SYRIA, SYRIAN CONFLICT, CIVIL WAR, BA'ATH 

PARTY,BASHAR AL-ASSAD, HUMANITARIAN AID, MIGRANT CRISIS, 

GENEVA COMMUNIQUE, RESOLUTION 2254 OF UNITED NATIONS 

SECURITY COUNCIL, INTERNATIONAL NEGOTIATIONS. 

3. Summary text 

The object of the research is Syrian crisis between 2011 and 2017.   

The purpose of the research is to characterize the level of influence and 

participation of the European Union in conflict management in Syria. 

Methods of research. General scientific methods (analysis, synthesis, 

generalization, comparison) and special historical methods (historical genetical, 

historical comparative, historical analytical, retrospective) are used in the work.  

The results of the work and their novelty. The work is one of the first attempts 

to research, analyze and systematize the participation of the EU in conflict 

management in Syria.  The main approaches of the EU to Syrian problem have been 

analyzed and the role of the EU’s conflict management in Syria was determined in 

this work. 

Authenticity of the materials and results of the diploma work. The materials 

used and the results of the diploma work are authentic. The work has been put 

through independently. 

Recommendations on the usage. The recapitulation and ideas can be used for 

the continuation of the research of the role of the EU’s crisis management in Syria, as 

for the writing of over works about the theme of this present diploma and preparation 

of monographs and textbooks. 
 


