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Актуальность выбранной темы определяется необходимостью введения в 

научный оборот значительного количества источников, которые помогут, в 

первую очередь историкам медицины, вывести работу по изучению истории 

отечественной стоматологии на качественно новый уровень и заполнить 

пробелы за период с 1907 по 1960-е годы. Кроме того, под влиянием 

современных тенденций, когда псевдоисторические теории искажают правду о 

роли Советского Союза в победе над фашистской Германией и её союзниками, 

актуальность работы приобретает ещё одно звучание, ведь многие выпускники 

и преподаватели зубоврачебной школы принимали участие в Великой 

Отечественной войне, и об их героическом прошлом свидетельствуют 

сохранившиеся автобиографии, послужные списки, справки и письма.  

Цель работы – выявить и охарактеризовать источники по истории Минского 

медицинского училища № 3. Объектом исследования являются документы 

Национального архивного фонда Республики Беларусь как источник по 

истории Минского медицинского училища № 3, предметом – закономерности 

формирования источниковой базы по истории ММУ № 3, свойства и 

особенности выявленных источников. Основополагающими методами в 

исследовании стали метод дедукции, индукции, историко-сравнительный, 

историко-генетический, историко-типологический, структурный и нарративный 

методы. Текстологический анализ помог восстановить имёна учащихся и их 

дальнейшую судьбу после окончания училища. Метод моделирования 

применялся при поиске учётных документов к материалам ММУ № 3 в фондах 

архива Минского государственного медицинского колледжа.  

Структура и объём дипломной работы: Дипломная работа состоит из 

введения, четырёх глав, заключения, списка использованных источников и 

литературы, списка условных сокращений и приложений. Общий объём 

работы – 88 страниц. Из них: список источников и литературы – 8 (101 

наименование), реферат на русском, белорусском и английском языках – 3, 

приложения – 23 страницы.   
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Актуальнасць абранай тэмы вызначаецца неабходнасцю ўвядзення ў навуковы 

ужытак значнай колькасці крыніц, якія дапамогуць, у першую чаргу гісторыкам 

медыцыны, вывесці працу па вывучэнню гісторыі айчыннай стаматалогіі на 

якасна новы ўзровень і запоўніць прабелы за перыяд с 1907 па 1960-я гады. 

Акрамя таго, пад уплывам сучасных тэндэнцый, калі псеўдагістарычныя тэорыі 

скажаюць праўду пра ролю Савецкага Саюзу ў перамоге над фашысцкай 

Германіей і яе союзниками, актуальнасць працы атрымлівае яшчэ адно гучанне, 

бо многія выпускнікі і выкладчыкі зубаўрачэбнай школы прымалі удзел у 

Вялікай Айчыннай вайне, пра іх гераічнае мінулае сведчаць захаваныя 

аўтабіяграфіі, паслуговыя спісы, даведкі і пісьма.  

Мэта працы – выявіць і даць характарыстыку крыніцам па гісторыі Мінская 

медыцынскага вучылішча № 3. Аб’ектам даследавання  з’яўляюцца дакументы 

Нацыянальнага архівнага фонда Рэспублікі Беларусь як крыніцы па гісторыі 

Мінскага медыцынскага вучылішча № 3, прадметам – заканамернасці 

фарміравання крыніцавай базы па гісторыі ММУ № 3, ўласцівасці і асаблівасці 

выяўленых крыніц. Асноўнымі метадамі ў даследаванні сталі метад дэдукцыі, 

індукцыі, гісторыка-параўняльны, гісторыка-генетычны, гісторыка-

тыпалагічны, структурны і нарратыўны метады. Тэксталагічны аналіз дазволіў 

аднавіць імёна студэнтаў і іх далейшы лёс пасля заканчэння вучылішча. Метад 

мадэліравання выкарыстоўвался для пошуку ўліковых дакументаў да 

матэрыялаў ММУ № 3 ў фондах архіва Мінскага дзяржаўнага медыцынскага 

каледжа.  

Структура і аб’ём дыпломнай працы: Праца складаецца з уводзін, чатырох 

глаў, заключэння, спіса выкарыстанных крыніц і літаратуры, спіса умоўных 

скарачэнняў і дадаткаў. Агульны аб’ём працы – 88 старонак: спіс крыніц і 

літаратуры – 8 (101 найменняў), рэферат на рускай, беларускай і англійскай 

мовах – 3, дадаткі – 23 старонкі.   
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Actuality of this theme is determined by the necessity to provide new sources to 

scientific circulation. It can help researchers and first of all the historians of medicine 

to carry out scientific work about the history of local dentistry at a higher level and to 

fill the gaps in the period from 1907 to 1960 years. Moreover actuality aquire a new 

meaning when modern pseudo-historical theories seek the truth about the role of the 

USSR in the victory over fascist Germany and its satellites, because many students 

and lectors of the Minsk Medical School No 3 took part in the Great Patriotic War 

and now we have a numerous testimonies of their heroic past.   

Goal of the work – to identify and characterize sources on the history of the Minsk 

Medical School No 3. Object of the research are the documents of the National 

Archival Fund of the Republic of Belarus as a source of the history of the Minsk 

Medical School No 3, subject – the patterns of forming the base of sources, 

properties and features of identified sources. The fundamental methods of the 

research are deduction, induction, historical-comparative method, historical-

genetical, historical-typological, structural and narrative methods. Textual analysis 

was used for restoring of names of the students and their further fate after graduation.  

Modeling was applied for searching records to archive files of the Minsk Medical 

School No 3 in the funds of the Minsk State Medical Colledge. 

Structure and size of the graduate work: The graduate work consists of 

introduction, 4 captures, conclusion, list of used sources and literature, list of 

conditional abbreviation, applications. The total size is 88 pages: the list of used 

sources and literature is 8 (101 nominations), the abstract in the Russian, Belorussian, 

English languages is 3, the applications is 23 pages.   


