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РЕФЕРАТ  

 

           Объем дипломной работы - 60 страниц. 

         Количество использованных источников –  29.  

           Ключевые слова: информационная война, СМИ, интернет, 

информационное манипулирование, сетевые войны.  

          Объект исследования: информационная война. 

          Предмет исследования: методы и практика манипулирования 

общественным мнением.  

          Цель работы: изучение ведения информационных войн в современном 

мире, выявление специфических характеристик и принципов их ведения.  

           Методы исследования: метод индукции и дедукции, метод 

сравнительного анализа, описательный, метод наблюдения, метод аналогии.  

          Актуальность дипломной работы заключается в том, что тема 

глобальных информационных войн является актуальной как при изучении 

сиюминутного среза состояния журналистики в мире, так и при выявлении 

тенденций и прогнозировании дальнейшего пути развития международной 

журналистики. Информационное оружие является источником 

непосредственной опасности для общества, а сами информационные войны, 

влияя на отношения между странами, имеют все возможности для того, чтобы 

их ухудшить.  

        В результате исследования основных характеристик, приемов и методов 

ведения информационной войны были рассмотрены и проиллюстрированы 

некоторые тенденции и закономерности ее ведения. Информационная война 

обладает высокой степенью современных технологий, на ход событий огромное 

влияние оказывает интернет, в первую очередь, – в силу своей анонимности, 

журналистика и корреспонденты играю важную роль в процессе уничтожения 

информационной инфраструктуры противника, деятельность дезинформации 

средств массовой информации направлена, в первую очередь, на 

психологическое воздействие населения стороны противника. 

          Научная новизна работы  отвечает поставленным задачам, целям, и 

состоит из введения, двух основных глав, заключения, списка использованной 

литературы. Во введении обосновывается актуальность исследования, 

определяются цели и задачи, метод изучения информационных конфликтов. 

Основная часть разрешает поставленные задачи с опорой на материалы средств 

массовой информации. В заключении сделаны основные выводы по 

результатам выполненного исследования. 

          Дипломная работа представляет собой самостоятельно проведенное 

автором исследование. 
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РЭФЕРАТ  

 

Аб'ём дыпломнай працы – 60 старонак.  

Колькасць выкарыстаных крыніц – 29. 

Ключавыя словы: інфармацыйная вайна, СМІ, інтэрнэт, інфармацыйнае 

маніпуляванне, сеткавыя войны. 

Аб'ект дыпломнага даследавання: інфармацыйная вайна. 

Прадмет даследавання: метады і практыка маніпулявання грамадскай 

думкай. 

Мэта працы: вывучэнне вядзення інфармацыйных войнаў у сучасным 

свеце, выяўленне спецыфічных характарыстык і прынцыпаў іх вядзення. 

Метады даследавання: метад індукцыі і дэдукцыі, метад параўнальнага 

аналізу, апісальны, метад назірання, метад аналогіі. 

Актуальнасць дыпломнай працы складаецца ў тым, што тэма 

глабальных інфармацыйных войнаў з'яўляецца актуальнай як пры вывучэнні 

імгненнага зрэзу стану журналістыкі ў свеце, так і пры выяўленні тэндэнцый і 

прагназаванні далейшага шляху развіцця міжнароднай журналістыкі. 

Інфармацыйная зброя з'яўляецца крыніцай непасрэднай небяспекі для 

грамадства, а самі інфармацыйныя войны, уплываючы на адносіны паміж 

краінамі, маюць усе магчымасці для таго, каб іх пагоршыць.  

У выніку даследавання асноўных характарыстык, прыёмаў і метадаў 

вядзення інфармацыйнай вайны былі разгледжаны і праілюстраваны некаторыя 

тэндэнцыі і заканамернасці яе вядзення. Інфармацыйная вайна валодае высокай 

ступенню сучасных тэхналогій. На ход падзей вялікі ўплыў аказвае інтэрнэт, у 

першую чаргу, - у сілу сваёй ананімнасці, журналістыка і карэспандэнты 

адыгрываюць важную ролю ў працэсе знішчэння інфармацыйнай 

інфраструктуры суперніка, дзейнасць дэзінфармацыі сродкаў масавай 

інфармацыі накіравана, у першую чаргу, на псіхалагічнае ўздзеянне 

насельніцтва боку праціўніка. 

 Навуковая навізна працы адпавядае пастаўленым задачам, мэтам, і 

складаецца з ўвядзення, двух асноўных раздзелаў, заключэння, спісу 

выкарыстанай літаратуры. Ва ўвядзенні абгрунтоўваецца актуальнасць 

даследавання, вызначаюцца мэты і задачы, метад вывучэння інфармацыйных 

канфліктаў. Асноўная частка дазваляе пастаўленыя задачы з апорай на 

матэрыялы сродкаў масавай інфармацыі. У заключнай часцы зроблены 

асноўныя высновы па выніках выкананага даследавання. 

Дыпломная праца ўяўляе сабой самастойна праведзенае аўтарам 

даследаванне. 
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ABSTRACT  

 

Diploma work – 60 pages.  

Sources – 29. 

Keywords: information warfare, media, internet, information manipulation, 

network war. 

Object of research: Information war. 

Subject of research: methods and practices to manipulate public opinion. 

Objectives of research: to identify the specific characteristics and the 

principles of information warfare, to search for good examples of information 

warfare in the modern world and to identify their distinctive features.  

Methods of research: method of induction and deduction, comparative 

analysis method, descriptive method of observation, analogy method. 

Relevance of the thesis is that the subject of global information wars is urgent 

as when studying a momentary cut of a condition of journalism in the world, and at 

identification of tendencies and forecasting of a further way of development of the 

international journalism. Information weapon is a source of direct danger to society, 

and information wars, influencing the relations between the countries, have all 

opportunities in order that to worsen them.  

As a result of a research of the main characteristics, receptions and methods of 

conducting information war some tendencies and regularities of her maintaining have 

been considered and illustrated. Information war possesses high degree of 

technological effectiveness, on the course of events huge impact is exerted by the 

Internet, first of all, – owing to the anonymity, journalism and correspondents play an 

important role in the course of destruction of information infrastructure of the 

opponent, activity of misinformation of mass media is directed, first of all, to 

psychological influence of the population of the party of the opponent. 

Scientific novelty of work answers objectives, the purposes, and consists of 

introduction, two main heads, the conclusion, the list of the used literature. Relevance 

of a research is proved in introduction, the purposes and tasks, a method of studying 

of the information conflicts are defined. The main part resolves objectives with a 

support on materials of mass media. In the conclusion the main conclusions by results 

of the executed research are drawn. 

The thesis represents the research which is independently conducted by the 

author. 

 

 

 


