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АННОТАЦИЯ 
 

1. Структура и объем дипломной работы  

Дипломная работа включает в себя задание на дипломную работу, 

оглавление, реферат дипломной работы, введение, четыре главы, 

заключение, список использованной литературы. Общий объем работы 

составляет 59 страниц. Список использованной литературы включает 56 

позиций.  

2. Перечень ключевых слов  

Международный терроризм, информационное пространство, 

средства массовой информации, идеология, пропаганда, 

террористический акт, глобализация. 

3. Содержание работы  

Объект исследования – Современный терроризм, как одна из 

основных и глобальных проблем нашего времени. 

Предмет исследования – Информационная составляющая такого 

явления, как терроризм, а также составляющие информационного 

противодействия терроризму. 

Цель исследования – Место и роль терроризма в современном 

информационном пространстве.  

Методы исследования. В работе использован принцип 

системности, а также исторический и логический методы исследования. 

Полученные итоги и их новизна. В работе проанализировано 

становление, развитие и эволюция терроризма в одну из глобальных 

проблем международного сообщества. В ходе исследования были 

получены следующие итоги: уточнение термина «терроризм»; 

выявление возрастающей роли информационной составляющей как в 

борьбе с терроризмом, так и использования  ее самими террористами в 

своих целях. Научная новизна обусловлена комплексным анализом 

явления терроризма и организации ему противодействия в 

информационном пространстве. 

Достоверность материалов и результатов дипломной работы. 

Материалы и источники, используемые в данной работе, являются 

достоверными. Дипломная работа выполнялась самостоятельно. 

Рекомендации по использованию результатов работы. Материалы 

работы могут использоваться для дальнейшего расширения научных 

знаний по данной проблеме. Быть использованными государственными 

органами и контртеррористическими подразделениями, а также 

представителями средств массовой информации в повседневной 

практической работе.  



АНАТАЦЫЯ  
 

1. Структура і аб'ём дыпломнай працы  

Дыпломная праца ўключае: заданне на дыпломную працу, змест, 

рэферат дыпломнай працы, увядзенне, чатыры кіраўніка, заключэнне, 

спіс выкарыстанай літаратуры. Агульны аб'ём працы складае 59 

старонак. Спіс выкарыстанай літаратуры ўключае 56 пазіцый. 

2. Пералік ключавых слоў  

Міжнародны тэрарызм, інфармацыйная прастора, сродкі масавай 

інфармацыі, ідэалогія, прапаганда, тэрарыстычны акт, глабалізацыя. 

3. Змест працы  

Аб'ект даследавання – Сучасны тэрарызм, як адна з асноўных і 

глабальных праблем нашага часу. 

Прадмет даследавання – Інфармацыйны складнік такой з'явы, як 

тэрарызм, а таксама складнікі інфармацыйнага процідзеяння тэрарызму. 

Мэта даследавання – Месца і роля тэрарызму ў сучаснай 

інфармацыйнай прасторы.  

Метады даследавання. У працы выкарыстаны прынцып 

сістэмнасці, а таксама гістарычны і лагічны метады даследавання. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна. У працы прааналізавана 

станаўленне, развіццё і эвалюцыя тэрарызму ў адну з глабальных 

праблем міжнароднай супольнасці. У ходзе даследавання былі 

атрыманы наступныя вынікі: ўдакладненне тэрміна «тэрарызм»; 

выяўленне нарастальнай ролі інфармацыйнага складніка як у барацьбе з 

тэрарызмам, так і выкарыстання яе самімі тэрарыстамі ў сваіх мэтах. 

Навуковая навізна абумоўлена комплексным аналізам з'явы тэрарызму і 

арганізацыі яму процідзеяння ў інфармацыйнай прасторы. 

Дакладнасць матэрыялаў і вынікаў дыпломнай працы. Матэрыялы 

і крыніцы, якія выкарыстоўваюцца ў дадзенай працы, з'яўляюцца 

сапраўднымі. Дыпломная праца выконвалася самастойна. 

Рэкамендацыі па выкарыстанні вынікаў працы. Матэрыялы працы 

могуць выкарыстоўвацца для далейшага пашырэння навуковых ведаў па 

гэтай праблеме. Быць выкарыстанымі дзяржаўнымі органамі і 

контртэрарыстычнымі падраздзяленнямі, а таксама прадстаўнікамі 

сродкаў масавай інфармацыі ў паўсядзённым практычнай працы. 



ANNOTATION 
 

1. Structure and scope of the thesis  

The thesis includes the assignment for the thesis, the table of contents, 

the abstract of the thesis, the introduction, four chapters, conclusion, list of 

references. The total amount of work is 59 pages. References includes 56 

positions.  

2. List of keywords 

International terrorism, information space, mass media, ideology, 

propaganda, terrorist act, globalization. 

3. Job content  

The object of the research – Modern terrorism, which has become one 

of the global problems of our time. 

The subject of the research – The information component of terrorism, 

as well as the information component of counter-terrorism activities. 

The purpose of the study – Defining the role and place of modern 

terrorism in the information space.  

Method of research. In the work was used the principle of consistency, 

as well as historical and logical research methods. 

The results and their novelty. The paper analyzes the emergence, 

development and evolution of terrorism into one of the global problems of 

the international community. During the study, the following results were 

obtained: clarification of the term "terrorism"; identifying the increasing role 

of the information component both in the fight against terrorism and the use 

of it by the terrorists themselves for their own purposes. Scientific novelty is 

due to a comprehensive analysis of the phenomenon of terrorism and the 

organization of its opposition in the information space. 

Reliability of materials and results of the thesis. The materials and 

sources used in this work are reliable. Thesis was carried out independently.   

Recommendations on the use of the results. Materials of work can be 

used to further expand scientific knowledge on this issue. To be used by 

government agencies and counter-terrorism units, as well as by 

representatives of the mass media in everyday practical work. 

 


