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АННОТАЦИЯ 

 

1. Структура и объем дипломной работы  

Дипломная работа состоит из задания на дипломную работу, оглавления, 

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

использованных источников и литературы. Общий объем работы составляет 69 

страниц. Список использованной литературы занимает 19 страниц и включает 

188 позиций.  

2. Перечень ключевых слов  

ВОЙНА В СИРИИ, ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА, ПУБЛИЧНАЯ 

ДИПЛОМАТИЯ, СМИ, ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА. 

3. Содержание работы  

Объект исследования – гражданская война в Сирии (2011-2017 гг.).  

Предмет исследования – информационное противостояние основных 

сторон конфликта в контексте гражданской войны в Сирии. 

Цель исследования – провести комплексное исследование феномена 

информационной войны в контексте гражданской войны в Сирии.  

Методы исследования. В работе использованы общенаучные (анализ, 

синтез, индукция, дедукция) и специально-исторические методы исследования 

(историко-генетический, историко-сравнительный, историко-типологический, 

историко-системный), а также геополитический подход.  

Полученные итоги и их новизна. В рамках выполнения дипломного 

проекта была предпринята одна из первых попыток проведения комплексного 

исследования феномена информационной войны в контексте гражданской 

войны в Сирии. В работе проанализированы основные подходы к определению 

термина «информационная война», исследованы широко используемые методы 

ведения подобных войн, определены механизмы их практического применения 

конфликтующими сторонами в ходе боевых действий в Сирии.  

Достоверность материалов и результатов дипломной работы. 

Использованные материалы и результаты дипломной работы являются 

достоверными. Работа выполнена самостоятельно.  

Рекомендации по использованию результатов работы. Итоги работы 

могут быть использованы для продолжения исследования феномена 

информационных войн,  а также при подготовке обобщающих работ по истории 

гражданской войны в Сирии, монографий и учебников.  

  



АНАТАЦЫЯ 

 

1. Структура і аб'ём дыпломнай працы  

Дыпломная праца складаецца з задання на дыпломную працу, зместа, 

рэферата дыпломнай працы, уводзінаў, чатырох глаў, заключэння, спісу крыніц 

і выкарыстанай літаратуры. Агульны аб’ѐм працы складае 69 старонак. Спіс 

выкарыстанай літаратуры займае 19 старонак і ўключае 188 пазіцый.  

2. Пералік ключавых слоў  

ВАЙНА Ў СІРЫІ, ІНФАРМАЦЫЙНАЯ ВАЙНА, ПУБЛІЧНАЯ 

ДЫПЛАМАТЫЯ, СМІ, ГРАМАДСКАЯ ДЫПЛАМАТЫЯ, ЗНЕШНЯЯ 

ПАЛІТЫКА.  

3. Змест працы  

Аб’ект даследавання – грамадзянская вайна ў Сірыі.  

Прадмет даследавання – інфармацыйнае супрацьстаянне асноўных бакоў 

канфлікту ў кантэксце грамадзянскай вайны ў Сірыі . 

Мэта даследавання – правесці комплекснае даследаванне феномену 

інфармацыйнай вайны ў кантэксце грамадзянскай вайны ў Сірыі.  

Метады даследавання. У працы выкарастаны агульнанавуковыя метады 

даследавання (аналіз, сінтэз, індукцыя, дэдукцыя) і адмыслова-гістарычныя 

метады (гісторыка-генетычны, гісторыка-параўнальны, гісторыка-тыпалагічны, 

гісторыка-сістэмны), а таксама геапалітічны падыход.  

Атрыманыя вынікі і іх навізна. У рамках выканання дыпломнага праекта 

была распачата адна з першых спроб правядзення комплекснага даследавання 

феномена інфармацыйнай вайны ў кантэксце грамадзянскай вайны ў Сірыі. У 

працы прааналізаваны асноўныя падыходы да вызначэння тэрміна 

«інфармацыйная вайна», даследаваны шырока выкарыстоўваныя метады 

вядзення такіх войнаў, вызначаны механізмы іх практычнага прымянення 

канфліктуючымі бакамі ў ходзе баявых дзеянняў у Сірыі.  

Дакладнасць матэрыялаў і вынікаў дыпломнай працы. Выкарыстаныя 

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

самастойна.  

Рэкамендацыі па выкарыстанні вынікаў працы. Вынікі працы могуць 

быць выкарыстаны для працягу даследавання феномена інфармацыйных 

войнаў, а таксама пры падрыхтоўцы абагульняючых прац па гісторыі 

грамадзянскай вайны ў Сірыі, манаграфій і падручнікаў 

 

  



ANNOTATION  

 

1. Structure and scope of the diploma work  

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

diploma work summary, introduction, 4 chapters, conclusion and list of references. 

Total scope of work is 69 pages. The list of references occupies 19 pages and 

includes 188 positions.  

2. Keywords: War in Syria, Information warfare, Public Diplomacy, Media, 

Foreign policy.  

3. The content of the work  

The object of the research is the civil war in Syria (2011 – 2017).  

The subject of the research is the information confrontation between the main 

sides of the conflict in the context of the civil war in Syria 

The purpose of the research is to conduct a complex research of the 

phenomenon of information warfare in the context of the civil war in Syria. 

Methods of research. Theoretical and methodological bases of the research are 

the principals of historical approach and objectivity. General scientific methods 

(analysis, synthesis, induction, deduction) and special historical methods (historical-

genetic, historical-comparative, historical-typological, historical-systemic, 

geopolitical) as well as geopolitical approach are used in the work.  

The results of the work and their novelty. Within the frameworks of the 

diploma project one of the first attempts of studying of the phenomenon of 

information warfare in the context of the civil war in Syria was made. The paper 

analyzes the main approaches to the definition of the term "information warfare", 

explores widely used methods of conducting similar wars, determines the mechanism 

for their practical application by the conflicts sides during the fighting in Syria.   

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 written 

independently.  

Recommendations on the usage. The results and main ideas of the work can be 

used for the continuation of the research of the phenomenon of information warfare 

as well as for the writing of general works about the history of the civil war in Syria 

as well as for writing monographs and books. 


