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РЕФЕРАТ 

Свентицкой Елены Сергеевны 

 

Тема. Деятельность миссии ЮНЕСКО по вопросам ликвидации 

последствий Чернобыльской катастрофы в архивной отрасли Беларуси (на 

основе документов Национального архива Республики Беларусь). 

Ключевые слова: авария на Чернобыльской атомной электростанции, 

последствия Чернобыльской катастрофы для архивной отрасли Беларуси, 

радионуклидное загрязнение, документы загрязненные радионуклидами, 

миссия ЮНЕСКО.  

Актуальность работы. Авария, которая произошла 26 апреля 1986 г. на 

Чернобыльской атомной электростанции (далее по тексту Чернобыльская 

АЭС), стала крупнейшей техногенной катастрофой. Республика Беларусь – 

страна, которая наиболее пострадала в результате этой аварии. На территории, 

которая подверглась радиационному заражению, находились государственные 

архивные учреждения, документы которых необходимо было сохранить. На 

ликвидацию последствий Чернобыльской катастрофы в целом требовалось 

огромное количество сил и материальных средств. Невозможно было обойтись 

без международной помощи.  

Цель дипломной работы: оценить вклад ЮНЕСКО в ликвидацию 

последствий Чернобыльской катастрофы в архивной отрасли Беларуси (на 

основе документов Национального архива Республики Беларусь). 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1) определить степень разработанности темы и охарактеризовать базу 

источников по теме; 

2) охарактеризовать последствия Чернобыльской катастрофы для 

архивной отрасли Беларуси; 

3) выявить основные этапы миссии и их содержание; 

4) установить основные результаты миссии. 

Объектом исследования являются последствия аварии на Чернобыльской 

АЭС. 

Предметом исследования выступают последствия аварии на 

Чернобыльской АЭС для архивной отрасли Беларуси. 

Структура и объем дипломной работы. Дипломная работа состоит из 

введения, четырех глав, заключения, списка использованных источников и 

литературы, приложений. 

Общий объем работы – 66 страниц. Из них: основная часть включает 51 

страницу, список источников и литературы – 7 (60 наименование), реферат на 

русском, белорусском и английском языках – 3, приложение – 3 страницы. 
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РЭФЕРАТ 

Свянціцкай Алены Сяргееўны 

 

Тэма. Дзейнасць місіі ЮНЭСКА па пытаннях ліквідацыі наступстваў 

Чарнобыльскай катастрофы ў архіўнай галіне Беларусі (на аснове дакументаў 

Нацыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь). 

Ключавыя словы: аварыя на Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі, 

наступствы Чарнобыльскай катастрофы ў архіўнай галіне Беларусі, 

радыёнукліднае забруджванне, дакументы забруджаныя радыёнуклідамі, місія 

ЮНЭСКА. 

Актуальнасць работы: аварыя, якая здарылася 26 красавіка 1986 г. на 

Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі (далей па тэксту Чарнобыльская АЭС), 

стала найбуйнейшай тэхнагеннай катастрофай. Рэспубліка Беларусь – краіна, 

якая найбольш пацярпела ў выніку гэтай аварыі. На тэрыторыі, якая папала пад 

радыяцыйнае забруджванне, знаходзіліся дзяржаўныя архіўныя ўстановы, 

дакументы якіх, трэба было захаваць. На ліквідацыю наступстваў 

Чарнобыльскай катастрофы ў цэлым патрабавалася велізарная колькасць сіл і 

матэрыяльных сродкаў. Нельга было абыйсціся без міжнароднай дапамогі. 

Мэта дыпломнай работы: даць адзнаку ўнёску ЮНЭСКА ў ліквідацыю 

наступстваў Чарнобыльскай катастрофы ў архіўнай галіне Беларусі (на аснове 

дакументаў Нацыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь). 

Для дасягнення пастаўленай мэты трэба вырашыць наступныя заданні: 

1) вызначыць ступень распрацаваннасці тэмы і ахарактарызаваць базу 

крыніц па тэме; 

2) ахарактарызаваць наступствы Чарнобыльскай катастрофы для архіўнай 

галіны Беларусі; 

3) выявіць асноўныя этапы місіі ЮНЭСКА; 

4) вызначыць асноўныя вынікі місіі. 

Аб’ектам даследавання з’яўляюцца наступствы аварыі на Чарнобыльскай 

АЭС. 

Прадметам даследавання выступаюць наступствы аварыі на 

Чарнобыльскай АЭС для архіўнай галіны Беларусі. 

Структура і аб’ём дыпломнай работы. Дыпломная работа складаецца з 

уводзін, чатырох глаў, вынікаў, спіса скарыстаных крыніц і літаратуры, 

дадаткаў. 

Агульны аб’ём дыпломнай работы - 66 старонак. З каторых: асноўная 

частка ўключае 51 старонку, спіс скарыстаных крыніц і літаратуры – 7 (60 

найменняў), рэферат на рускай, беларускай, англіскай мовах – 3, дадатак – 3 

старонкі.   
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ABSTRACT 

Sventitskaya Elena  

 

The theme of the diploma is the activity of UNESCO’s mission concerning 

elimination of the consequences of the Chernobyl disaster in the archival industry of 

Belarus (on the basis of documents of the National archive of the Republic of 

Belarus). 

Keywords are the following: accident at the Chernobyl nuclear power plant, 

the consequences of the Chernobyl disaster for archival industry of Belarus, 

radionuclide contamination, contaminated documents, and the mission of UNESCO. 

The relevance of the diploma is that the accident that occurred on 26 April 

1986 at the Chernobyl nuclear power plant became the largest technological disaster. 

The Republic of Belarus is one of the most affected countries in the result of this 

accident. On the territory, which was subjected to radioactive contamination, were 

the state archives, the documents that should have been preserved. In order to 

eliminate the consequences of the Chernobyl disaster it took many efforts and 

material means, the international aid concerning this disaster is invaluable. 

The aim of the diploma is the following: to evaluate the contribution of 

UNESCO to the elimination of the consequences of the Chernobyl disaster in the 

archival industry of Belarus (on the basis of the documents of the National archive of 

the Republic of Belarus). 

In order to achieve this goal it is necessary to solve the following tasks: 

1) to determine the extent of elaboration of the topic and to describe sources of 

the topic; 

2) to characterize the consequences of the Chernobyl disaster for archival 

industry of Belarus; 

3) to identify the main stages of the mission and their contents; 

4) to establish the main results of the mission. 

The object of the research is the consequences of the accident at the Chernobyl 

nuclear power plant. 

The subject of the research is the consequences of the accident at the 

Chernobyl NPP for the archival industry of Belarus. 

The structure and volume of the diploma. The diploma consists of 

introduction, four chapters, conclusion, list of the used sources and literature and 

application. 

The number of the diploma's pages is 66. It includes the main part which 

consists of 51 pages, 7 pages (60 names) of the sources and literature, 3 pages of 

abstract in Russian, Belarussian, English, and 3 pages of application. 

 

 


