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АННОТАЦИЯ 

 

1. Структура и объем дипломной работы. 

Дипломная работа состоит из задания на дипломную работу, оглавления, 

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

использованной литературы и одного приложения. Общий объем работы 

составляет 84 страницы. Список использованной литературы занимает 7 

страниц и включает 81 позицию. 

2. Перечень ключевых слов. 

СОВЕТ ЕВРОПЫ, МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО, 

КУЛЬТУРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО, ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО, МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, КУЛЬТУРА, 

ОБРАЗОВАНИЕ, УСТАВ СОВЕТА ЕВРОПЫ. 

3. Текст реферата. 

Объект исследования – Совет Европы как международная организация. 

Предмет исследования – международной культурное и образовательное 

сотрудничество в деятельности Совета Европы. 

Цель исследования – выявление характера, особенностей формирования и 

реализации деятельности Совета Европы в сфере культуры и образования. 

Методы исследования. Методологическая основа проведенного 

исследования опирается на принципы объективности, историзма, системности, 

ценностного подхода, основывается на методах, характерных для изучения 

исторических объектов и процессов, а именно историко-генетическом, 

историко-системном, историко-сравнительном, историко-описательном 

методах, дополняется применением методов современной политической науки: 

институционального, структурно-функционального, а также кейс-

исследования документов. 

Полученные результаты и их новизна. Детально изучены основные 

аспекты сотрудничества Совета Европы в культурно-образовательной 

деятельности, проанализированы особенности взаимодействия в данных 

областях. Практическая новизна работы заключается в возможности 

использования ее результатов при взаимодействии Республики Беларусь с 

Советом Европы, другими международными организациями в сфере культуры 

и образования. 

Достоверность материалов и результатов дипломной работы. 

Использованные материалы и результаты дипломной работы являются 

достоверными. Работа выполнена самостоятельно. 

Рекомендации по использованию результатов работы. Результаты 

работы могут быть использованы для дальнейшего исследования и научной 



 
 

разработки проблематики культурно-образовательного сотрудничеств, 

международных отношений в рамках специальных дисциплин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

АНАТАЦЫЯ 

1. Структура і аб'ём дыпломнай працы. 

Дыпломная праца складаецца з задання на дыпломную працу, зместа, 

рэферата дыпломнай працы, уводзін, трох глаў, заключэння, спісу 

выкарыстанай літаратуры і аднаго дадаткаў. Агульны аб'ём працы складае 84 

старонкi. Спіс выкарыстанай літаратуры займае 7 старонак і ўключае 81 

пазіцыю. 

2. Пералiк ключавых слоў. 

САВЕТ ЕЎРОПЫ, МІЖНАРОДНВЕ СУПРАЦОЎНІЦТВА, 

КУЛЬТУРНАЕ СУПРАЦОЎНІЦТВА, АДУКАЦЫЙНАЕ 

СУПРАЦОЎНІЦТВА, МІЖНАРОДНЫЯ АРГАНІЗАЦЫІ, КУЛЬТУРА, 

АДУКАЦЫЯ, СТАТУТ САВЕТА ЕЎРОПЫ. 

3. Тэкст рэферата. 

Аб'ект даследавання – Савет Еўропы як міжнародная арганізацыя. 

Прадмет даследавання – міжнароднай культурнае і адукацыйнае 

супрацоўніцтва ў дзейнасці Савета Еўропы. 

Мэта даследавання – выяўленне характару, асаблівасцяў фарміравання і 

рэалізацыі дзейнасці Савета Еўропы ў сферы культуры і адукацыі. 

Метады даследавання. Метадалагічная аснова праведзенага 

даследавання абапіраецца на прынцыпы аб'ектыўнасці, гістарызму, 

сістэмнасці, каштоўнаснага падыходу, грунтуецца на метадах, характэрных 

для вывучэння гістарычных аб'ектаў і працэсаў, а менавіта гісторыка-

генетычным, гісторыка-сістэмным, гісторыка-параўнальным, гісторыка-

апісальным метадах, дапаўняецца прымяненнем метадаў сучаснай палітычнай 

навукі: інстытуцыйнага, структурна-функцыянальнага, а таксама кейс-

даследаванні дакументаў. 

Атрыманыя вынікі дыпломнай працы і іх навізна. Дэталёва вывучаны 

асноўныя аспекты супрацоўніцтва Савета Еўропы ў культурна-адукацыйнай 

дзейнасці, прааналізаваны асаблівасці ўзаемадзеяння ў дадзеных абласцях. 

Практычная навізна працы заключаецца ў магчымасці выкарыстання яе 

вынікаў пры ўзаемадзеянні Рэспублікі Беларусь з Саветам Еўропы, іншымі 

міжнароднымі арганізацыямі ў сферы культуры і адукацыі. 

Дакладнасць матэрыялаў і вынікаў дыпломнай працы. Выкарыстаныя 

матэрыялы і вынікі дыпломнай працы з'яўляюцца дакладнымі. Праца 

выканана самастойна. 

Рэкамендацыі па выкарыстанні вынікаў працы. Вынікі работы могуць 

быць выкарыстаны для далейшага даследаванні і навуковай распрацоўкі 

праблематыкі культурна-адукацыйнага супрацоўніцтва



 
 

ANNOTATION 

 

1. Structure and scope of the diploma thesis. 

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

diploma thesis abstract, introduction, three chapters, conclusion, list of references 

and one addendum. Total scope of thesis is 84 pages. The list of references occupies 

7 pages and includes 81 positions. 

2. Keywords. 

COUNCIL OF EUROPE, INTERNATIONAL COOPERATION, 

CULTURAL COOPERATION, EDUCATIONAL COOPERATION, 

INTERNATIONAL ORGANIZATIONS, CULTURE, EDUCATION, CHARTER 

OF THE COUNCIL OF EUROPE. 

3. Text of the abstract. 

Object of the research – The Council of Europe as an international 

organization. 

Subject of the research – international cultural and educational cooperation in the 

Council of Europe. 

Purpose of the research – the identification of the nature, peculiarities of the 

formation and implementation of the activities of the Council of Europe in the field of culture 

and education. 

Methods of the research. The methodological basis of the research is based on 

the principles of objectivity, historicism, systemic approach, the value approach, 

based on methods characteristic of the study of historical objects and processes, 

namely, historical-genetic, historical-systemic, historical-comparative, historical-

descriptive methods, supplemented by the application of methods modern political 

science: institutional, structural-functional, and case study of documents. 

Results and novelty of the diploma thesis. The main aspects of the Council of 

Europe's cooperation in cultural and educational activities were studied in detail, 

and the specifics of interaction in these areas were analyzed. The practical novelty 

of the work lies in the possibility of using its results in the interaction of the 

Republic of Belarus with the Council of Europe, other international organizations in 

the field of culture and education. 

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

used in the diploma thesis and it results are authentic. The research has been done 

independently. 

Recommendations on the use of results of the diploma thesis. The results of 

the thesis can be used for further research and scientific development of the 

problems of cultural and educational cooperation.



 

 

 

 


