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РЭФЕРАТ 

Грэсь Веранікі Станіславаўны 

Беларусь ва ўмовах акупацыі у гады Першай сусветнай вайны  

 

Ключавыя словы: заходнебеларускія землі, акупацыйны рэжым, 

адміністрацыйна-тэрытарыяльны падзел, эканамічная палітыка, грамадска-

палітычныя арганізацыі, школа, культура. 

Аб’ект даследавання: заходнебеларускія землі як зона акупацыі нямецкіх 

войскаў. 

Прадмет даследавання: змены ў сацыяльна-эканамічным, грамадска-

палітычным і культурным жыцці Беларусі ў верасні 1915 – лютым 1918 гг. 

Мэта работы: выявіць асаблівасці акупацыйнага рэжыму на акупіраванай 

тэрыторыі Беларусі ў гады Першай сусветнай вайны. 

Метады даследавання: Метадалагічную базу даследавання склалі 

прынцыпы гістарызму, аб’ектыўнасці, усебаковасці і канкрэтнасці. У працы 

быў выкарыстаны комплекс агульнанавуковых (аналіз, сінтэз, індукцыя, 

дэдукцыя, абстрагаванне, абагульненне) і спецыяльна-гістарычных (гісторыка-

тыпалагічны, гісторыка-сістэмны, гісторыка-параўнаўчы) метады. 

Вынікі даследавання. Пасля ўсебаковага разгляду ўсіх кірункаў 

акупацыйнай палітыкі нямецкай ваеннай адміністрацыі на заходнебеларускіх 

землях можна зрабіць выснову, што нягледзячы на негатыўны і разбуральны 

характар акупацыі яе нельга разглядаць толькі з аднаго адмоўнага боку. 

Акупацыя падштурхнула дзеячаў беларускай інтэлігенцыі задумацца аб 

незалежнасці беларусаў, што вылілася ў спробу стварэння ўласнай 

дзяржаўнасці. Важным крокам акупацыйных улад было прызнанне і наданне 

роўных правоў з іншымі мовамі беларускай мове. Вялікае значэнне мела 

адкрыццё ў акупіраванай зоне сеткі беларускіх пачатковых школ, а таксама быў 

дадзены штуршок для развіцця беларускай культуры. Такім чынам нямецкая 

акупацыя мела для беларускіх зямель два бакі – разбуральны з эканамічнага і 

станоўчы для развіцця беларускага грамадска-палітычнага і культурнага 

накірункаў.  

Рэкамендацыі па практычным выкарыстанні вынікаў. Вынікі 

даследавання будуць карыснымі пры напісанні спецыяльных і абагульняючых 

прац па гісторыі Беларусі, пры распрацоўцы навучальных дапаможнікаў для 

школ і ВНУ. 

Структура і аб’ём дыпломнай работы. Дыпломная работа ўключае 

рэферат, уводзіны, чатыры главы, заключэнне, спіс крыніц і літаратуры (47 

найменняў). Аб’ём тэкста работы складае 70 старонак.   
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РЕФЕРАТ 

Гресь Вероники Станиславовны 

Беларусь в условиях оккупации в годы Первой мировой войны 

 

Ключевые слова: западнобелорусские земли, оккупационный режим, 

административно-территориальный раздел, экономическая политика, 

общественно-политические организации, школа, культура. 

Объект исследования: западнобелорусские земли как зона оккупации 

немецких войск.  

Предмет исследования: изменения в социально-экономической, 

общественно-политической и культурной жизни Беларуси в сентябре 1915 – 

феврале 1918 гг. 

Цель работы: выявить особенности оккупационного режима на 

оккупированной территории Беларуси в годы Первой мировой войны. 

Методы исследования: Методологическую базу исследования составили 

принципы историзма, объективности, всесторонности и конкретности. В работе 

был использован комплекс общенаучных (анализ, синтез, индукция, дедукция, 

абстрагирование, обобщение) и специально-исторических (историко-

типологический, историко-системный, историко-сравнительный) методы. 

Выводы исследования: После всестороннего рассмотрения всех 

направлений оккупационной политики немецкой военной администрации на 

западнобелорусских землях можно сделать вывод, что не смотря на негативный 

и разрушающий характер оккупации её нельзя рассматривать только с одной 

отрицательной стороны. Оккупация подтолкнули деятелей белорусской 

интеллигенции задуматься о независимости белорусов, что вылилось в попытку 

создания собственной государственности. Важным шагом оккупационных 

властей было признание и наделение белорусского языка равными правами с 

другими языками. Огромное значение имело открытие в оккупированной зоне 

военной администрацией сети белорусских начальных школ, а также был дан 

толчок для развития белорусской культуры. Таким образом немецкая 

оккупация имела для белорусских земель две стороны – разрушающую с 

экономической и положительную для развития белорусского общественно-

политического и культурного направлений. 

Рекомендации по практическому использованию выводов. Выводы 

исследования будут полезны при написании специальных и обобщающих работ 

по истории Беларуси, при разработке учебных пособий для школ и вузов. 

Структура и объём работы. Дипломная работа включает реферат, введение, 

четыре главы, заключение, список источников и литературы (47 

наименований). Объём работы составляет 70 страниц.  
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ABSTRACT 

Gres Veronica 

Belarus in the conditions of occupation during the First World War 

 

Keywords: West Belarusian lands, occupational mode, administrative-territorial 

section, economic policy, social and political organizations, school, culture. 

The object of the study: West Belarusian lands as zone of occupation of the 

German troops.  

The subject of the study: changes in social and economic, social and political and 

cultural life of Belarus in September, 1915 – February, 1918. 

Work purpose: to reveal features of the occupational mode in the occupied 

territory of Belarus in the years of World War I. 

Research methods: The methodological base of a research was made by the 

principles of historicism, objectivity, comprehensiveness and concreteness. In work 

the complex general scientific (the analysis, synthesis, induction, deduction, 

abstraction, generalization) and special and historical (historical and typological, 

historical and system, historical and comparative) methods was used. 

Research conclusions: After comprehensive consideration of all directions of 

occupational policy of the German military authorities on the West Belarusian lands 

it is possible to draw a conclusion that despite the negative and destroying nature of 

occupation it cannot be considered only from one negative side. Occupation pushed 

figures of the Belarusian intellectuals to think of independence of Belarusians that 

developed into attempt of creation of own statehood. Recognition and investment of 

Belarusian with the equal rights with other languages was an important step of the 

occupying authorities. Huge value had opening in the occupied zone by military 

authorities of network of the Belarusian elementary schools, and also the impetus for 

development of the Belarusian culture was given. Thus the German occupation had 

for the Belarusian lands two parties – destroying with economic and positive for 

development of the Belarusian social and political and cultural directions. 

Recommendations about practical use of conclusions. Conclusions of a research 

will be useful when writing of the special and generalizing works on history of 

Belarus, when developing education guidances to schools and higher education 

institutions. 

Structure and volume of work. The thesis includes the paper, introduction, four 

chapters, the conclusion, the list of sources and literature (47 names). The volume of 

work makes 70 pages. 

 

 

 

 


