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В магистерской работе рассматриваются урбанизационные процессы в 

БССР в 1945 – середине 1955-х гг., динамика и численность городского 

население в БССР. 

Актуальность работы обосновывается недостаточной изученностью 

данной работы в отечественной историографии, а также тем, что изучение 

урбанизационных процессов дает возможность проследить и выявить 

динамику роста и развития белорусских городов. Изменения не только 

численного состава города, но и социального состава, демографического 

развития, культурного и градостроительного развития, что в совокупности 

показывает уровень экономического развития города и страны в целом. 

Цель данной работы – показать уровень процессов урбанизации в 

БССР, определить основные тенденции и черты данного процесса в первое 

послевоенного десятилетие. 

Объект исследования – социально-экономическое развитие БССР в 

первое послевоенное десятилетие. 

При написании работы автор использовал специально-исторические 

методы: историко-генетический, историко-сравнительный, историко-

системный. Обращение к каждому из них сопровождался применением и 

общенаучных методов, прежде всего анализа и синтеза, индукции и 

дедукции, описания и измерения, которые использовались в качестве 

конкретных познавательных средств. При обработке обширного 

статистического материала использованы количественный методы. 

Результатом исследования стало определение уровня урбанизационных 

процессов в БССР в первое послевоенное десятилетие. 

Работа состоит из 3-х глав, введения, заключения, списка 

использованных источников и литературы. 
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У магістарскай рабоце разглядаюцца урбанізацыйныя працэсы ў БССР 

у   1945 – сярэдзіне 1955-х гг., дынаміка і колькасць гарадскога насельніцтва 

ў БССР. 

Актуальнасць работы абгрунтоўваецца недастатковай вывучанасцю 

дадзенай праблемы ў айчыннай гістарыяграфіі, а таксама тым, што 

вывучэнне урбанізацыйных працэсаў дае магчымасць прасачыць і выявіць 

дынаміку росту і развіцця беларускіх гарадоў. Змены не толькі колькаснага 

складу горада, але і сацыяльны склад, дэмаграфічнае развіццё, культурнае і 

горадабудаўнічае развіццё, што ў сукупнасці паказвае ўзровень эканамічнага 

развіцця горада і краіны ў цэлым. 

Мэта дадзенай работы – паказаць ўзровень працэсаў урбанізацыі ў 

БССР, вызначыць асноўныя тэндэнцыі і рысы дадзенага працэсу ў першае 

пасляваеннага дзесяцігоддзе. 

Аб'ект даследавання – сацыяльна-эканамічнае развіццё БССР у першае 

пасляваеннае дзесяцігоддзе. 

Пры напісанні работы аўтар выкарыстаў спецыяльна-гістарычныя 

метады: гісторыка-генетычны, гісторыка-параўнальны, гісторыка-сістэмны. 

Зварот да кожнага з іх суправаджаўся прымяненнем і агульнанавуковых 

метадаў, перш за ўсё аналізу і сінтэзу, індукцыі і дэдукцыі, апісання і 

вымярэння, якія выкарыстоўваліся ў якасці канкрэтных пазнавальных 

сродкаў. Пры апрацоўцы шырокага статыстычнага матэрыялу выкарыстаны 

колькасны метад. 

Вынікам даследавання стала вызначэнне ўзроўню урбанізацыйных 

працэсаў у БССР у першае пасляваеннае дзесяцігоддзе. 

Праца складаецца з 3-х глаў, уводзін, заключэння, спісу выкарыстаных 

крыніц і літаратуры. 
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In this paper we consider urbanization processes in the Belarusian SSR in      

1945 – the middle of 1955-ies, and the dynamics of the urban population in 

Belarusian SSR. 

Relevance of the work justified insufficient knowledge of this work in 

domestic historiography, as well as the fact that the study of urbanization processes 

makes it possible to trace and identify the dynamics of growth and development of 

Belarusian cities. The changes are not only numerical composition of the city, but 

also the social structure, demographic development, cultural and urban 

development, all of which shows the level of economic development of the city 

and the country as a whole. 

The purpose of this work  –  to show the level of urbanization in the 

Belarusian SSR, to identify the main trends and characteristics of the process in the 

first postwar decade. 

The object of study – the socio-economic development of the Belarusian 

SSR in the first postwar decade. 

When writing, the author used a specially-historical methods: a historical-

genetic, historical and comparative, historical and systemic. Accessing each of 

these application and accompanied by scientific methods, especially the analysis 

and synthesis of deduction and induction, descriptions and measurements were 

used as specific cognitive means. In the treatment of extensive statistical material 

used quantitative methods. 

The result was a study determining the level of urbanization processes in 

Belarusian in the first postwar decade. 

The work consists of 3 chapters, introduction, conclusion, list of used 

sources and literature. 
 


