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Изучение истории г. Минска в 1940-е гг., оценка последствий Великой 

Отечественной войны для столицы БССР и анализ форм их преодоления, 

определение особенностей нового генерального плана развития Минска 

(1946 г.) позволяют по-новому взглянуть на социально-политические 

процессы и события, происходившие во второй половине ХХ в. в городе 

Минске. Для Беларуси эта проблема является актуальной и в силу 

необходимости разработки новой стратегии развития столицы в XXI в. 

Цель дипломного исследования заключается в том, чтобы выявить 

последствия Великой Отечественной войны для города Минска, рассмотреть 

направления восстановительных работ и их соответствие генеральному 

плану реконструкции столицы (инфраструктура, промышленность, 

социальная сфера), изучить достигнутые результаты. 

Объект дипломного исследования – столица Белорусской Советской 

Социалистической Республики г. Минск. Предмет работы – восстановление 

г. Минска после Великой Отечественной войны. 

Методологическую основу исследования составили принципы 

историзма, объективности, комплексности и системности. В работе 

использованы как общенаучные методы (анализ, синтез, обобщение, 

описание, индукция, дедукция), так и специально-исторические (историко-

генетический, историко-системный, историко-типологический, исторической 

ретроспекции). 

В результате проведенного исследования раскрыты социально-

экономические последствия Великой Отечественной войны и показана 

стратегия власти по восстановлению разрушенного хозяйства в условиях 

перехода страны к мирной жизни; выявлены основные этапы и механизмы 

восстановления и развития социальной инфраструктуры в г. Минске; 

определена стратегия советского правительства во взаимоотношениях со 

структурами ООН и союзниками в первые послевоенные годы в контексте 

возрождения Минска. 

Материалы дипломной работы могут быть использованы для 

разработки курсов по истории Беларуси, спецкурсов по краеведению, могут 

оказать помощь в подготовке справочно-информационных изданий. 
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Вывучэнне гісторыі г. Мінска ў 1940-я гг., ацэнка наступстваў Вялікай 

Айчыннай вайны для сталіцы БССР і аналіз формаў іх пераадолення, 

вызначэнне асаблівасцяў новага генеральнага плана развіцця Мінска (1946 г.) 

дазваляюць па-новаму зірнуць на сацыяльна-палітычныя працэсы і падзеі , 

якія адбываліся ў другой палове ХХ ст. у горадзе Мінску. Для Беларусі гэтая 

праблема з'яўляецца актуальнай і ў сілу неабходнасці распрацоўкі новай 

стратэгіі развіцця сталіцы ў XXI ст. 

Мэта дыпломнага даследавання заключаецца ў тым, каб выявіць 

наступствы Вялікай Айчыннай вайны для горада Мінска, разгледзець 

напрамкі аднаўленчых работ і іх адпаведнасць генеральнаму плану 

рэканструкцыі сталіцы (інфраструктура, прамысловасць, сацыяльная сфера), 

вывучыць дасягнутыя вынікі. 

Аб'ект дыпломнага даследавання – сталіца Беларускай Савецкай 

Сацыялістычнай Рэспублікі г. Менск. Прадмет працы – аднаўленне г. 

Мінска пасля Вялікай Айчыннай вайны. 

Метадалагічную аснову даследавання склалі прынцыпы гістарызму, 

аб'ектыўнасці, комплекснасці і сістэмнасці. У працы выкарыстаныя як 

агульнанавуковыя метады (аналіз, сінтэз, абагульненне, апісанне, індукцыя, 

дэдукцыя), так і спецыяльна-гістарычныя (гісторыка-генетычны, гісторыка-

сістэмны, гісторыка-тыпалагічны, гістарычнай рэтраспекцыі). 

У выніку праведзенага даследавання раскрытыя сацыяльна-

эканамічныя наступствы Вялікай Айчыннай вайны і паказана стратэгія ўлады 

па аднаўленні разбуранай гаспадаркі ва ўмовах пераходу краіны да мірнага 

жыцця; выяўлены асноўныя этапы і механізмы аднаўлення і развіцця 

сацыяльнай інфраструктуры ў г. Мінску; вызначана стратэгія савецкага ўрада 

ва ўзаемаадносінах са структурамі ААН і саюзнікамі ў першыя пасляваенныя 

гады ў кантэксце адраджэння Мінска. 

Матэрыялы дыпломнай працы могуць быць выкарыстаны для 

распрацоўкі курсаў па гісторыі Беларусі, спецкурсаў па краязнаўстве, могуць 

аказаць дапамогу ў падрыхтоўцы даведачна-інфармацыйных выданняў. 
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Studying the history of the city of Minsk in 1940-s., evaluated the impact of 

the Great Patriotic War for the BSSR capital and analysis of the forms of 

overcoming them, defining features of the new master plan for the development of 

Minsk (1946) allow us to take a fresh look at the socio-political processes and 

events that took place in the second half of the twentieth century in the city of 

Minsk. For Belarus, this issue is relevant and because of the need to develop a new 

strategy of development of the capital in the XXI century. 

The aim of graduate studies is to identify the effects of the Great Patriotic 

War for the city of Minsk, to consider the direction restoration work and their 

compliance with the general plan of reconstruction of the capital (infrastructure, 

industry, social sphere), to examine the results. 

The object of graduate studies – the capital of the Byelorussian Soviet 

Socialist Republic in Minsk. Scope of the work – restoration of Minsk after World 

War II. 

The methodological basis of the research were the principles of historicism, 

objectivity, complexity and systemic. The paper used as the scientific methods 

(analysis, synthesis, generalization, description, induction, deduction), and 

specially-historical (historical-genetic, historical, systematic, historical and 

typological, historical retrospection). 

The study revealed the socio-economic impact of the Great Patriotic War 

and shows the power of a strategy to restore the destroyed economy of the country 

in the transition to civilian life; The basic stages and mechanisms of recovery and 

social infrastructure development in Minsk; defined the Soviet government's 

strategy in relations with UN agencies and allies in the early postwar years in the 

context of the revival of Minsk. 

Materials of the thesis can be used for the development of courses on the history of 

Belarus, special courses on regional studies, can help in the preparation of 

reference and information publications 


