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АННОТАЦИЯ 
 

1.Структура и объём дипломной работы 
Структура данного исследования обусловлена его целью и задачами. 

Дипломная работа состоит из введения, трех глав, включающих в себя параграфы, 
заключения, списка источников и литературы. Библиографический указатель 
включает 87 позиций. Общий объём дипломной работы составляет 67 страниц. 
2. Перечень ключевых слов 
РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ, АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА, КУЛЬТУРА, 
ДИАСПОРА, НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ, 
ЕДИНОЕ КУЛЬТУРНОЕ, НАУЧНОЕ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО. 
3. Текст реферата 

Объект исследования – межгосударственное сотрудничество в сфере 
культуры, науки и образования. 

Предмет исследования – белорусско-азербайджанское  взаимодействие в 
области культуры, науки и образования. 

Методы исследования. В работе использованы общенаучные методы 
(системный и сравнительный анализ, эмпирический анализ источников и 
литературы, синтез, обобщение). 

Полученные итоги и их новизна. В дипломной работе проведен комплексный 
анализ развития сотрудничества Азербайджана и Беларуси в сфере культуры, 
науки и образования, позволяющий продемонстрировать ценностно-смысловые 
основания взаимодействия двух стран в обозначенной области. 

Достоверность материалов и результатов дипломной работы. 
Использованные материалы и результаты исследования являются достоверными. 
Дипломная работа написана самостоятельно. 

Рекомендации по использованию результатов. Результаты дипломной 
работы могут быть применены в учебном процессе вуза при подготовке 
специалистов в области международных отношений, истории и политологии. 
Материал работы может быть полезен широкому кругу лиц, которые интересуются 
развитием международного взаимодействия Азербайджана и Беларуси. 
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АНАТАЦЫЯ  
 

1. Структура і аб'ём дыпломнай працы  
Структура дадзенага даследавання абумоўлена яго мэтай і задачамі. 

Дыпломная праца складаецца з уводзін, трох глаў, якія ўключаюць у сябе 
параграфы, заключэння, спіса крыніц і літаратуры. Бібліяграфічны паказальнік 
уключае 87 пазіцый. Агульны аб'ём дыпломнай працы складае 67 старонак. 
2. Пералік ключавых слоў 
РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ, АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЭСПУБЛІКА, КУЛЬТУРА, 
ДЫЯСПАРА, НАВУКА, АДУКАЦЫЯ, АКАДЭМІЧНАЯ МАБІЛЬНАСЦЬ, АДЗІНАЯ 
КУЛЬТУРНАЯ, НАВУКОВАЯ, АДУКАЦЫЙНАЯ ПРАСТОРА. 
3. Тэкст рэферата 

Аб’ект даследавання – міждзяржаўнае супрацоўніцтва ў сферы культуры, 
навукі і адукацыі.  

Прадмет даследавання – беларуска-азербайджанскае ўзаемадзеянне ў галіне 
культуры, навукі і адукацыі. 

Метады даследавання. У працы выкарыстаны агульнанавуковыя метады 
(сістэмны і параўнальны аналіз, эмпірычны аналіз крыніц і літаратуры, сінтэз, 
абагульненне). 

Атрыманыя вынікі і іх навізна. У дыпломнай працы праведзены комплексны 
аналіз развіцця супрацоўніцтва Азербайджана і Беларусі ў сферы культуры, навукі 
і адукацыі, які дазваляе прадэманстраваць каштоўнасна-сэнсавыя падставы 
ўзаемадзеяння дзвюх краін у акрэсленай галіне. 

Дакладнасць матэрыялаў і вынікаў дыпломнай працы. Выкарыстаныя 
матэрыялы і вынікі даследавання з'яўляюцца дакладнымі. Дыпломная праца 
напісана самастойна.  

Рэкамендацыі па выкарыстанні вынікаў. Вынікі дыпломнай работы могуць 
быць выкарыстаны ў навучальным працэсе ВНУпры падрыхтоўцы спецыялістаў у 
галіне міжнародных адносін, гісторыі і паліталогіі. Матэрыял работы можа быць 
карысным для шырокага кола асоб, якія цікавяцца развіццём міжнароднага 
ўзаемадзеяння Азербайджана і Беларусі. 
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ANNOTATION 
 

1. Structure and volume of the thesis 
The structure of this study is determined by its purpose and objectives. The thesis 

consists of an introduction, three chapters, including paragraphs, conclusions, a list of 
sources and literature. The bibliographic index includes 87 entries. The total volume of 
the thesis project is 67 pages. 

2. List of keywords 
REPUBLIC OF BELARUS, THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN CULTURE, 

DIASPORA, SCIENCE, EDUCATION, ACADEMIC MOBILITY. 
 3. The text of the abstract 
The object of the study is interstate cooperation in the sphere of culture, science 

and education. 
The subject of the research is the Belarusian-Azerbaijani interaction in the field 

of culture, science and education. 
Methods of research. The work used general scientific methods (system and 

comparative analysis, empirical analysis of sources and literature, synthesis, 
generalization) 

 The results obtained and their novelty. The diploma work presents a 
comprehensive analysis of the development of cooperation between Azerbaijan and 
Belarus in the field of culture, science and education, which allows to demonstrate the 
value and meaning of the basis of interaction between the two countries in the 
designated area. 

Reliability of materials and the results of the thesis. The materials used and the 
results of the study are reliable. Thesis written on their own. 

Recommendations for using the results. The results of the thesis can be applied in 
the educational process of the University in the training of specialists in international 
relations, history and political science. The material of the work can be useful for a wide 
range of people who are interested in the development of international cooperation 
between Azerbaijan and Belarus.  

 
 


