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РЕФЕРАТ 
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Тема: «Истории» партизанский формирований на территории Беларуси 

как источник по истории партизанского движения в период Великой 

Отечественной войны 
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формирования, «история» партизанского формирования, Великая 

Отечественная война, фонд БШПД, архивные документы. 

Актуальность дипломной работы обусловлена тем, что в ней 

исследуются малоизвестные  документы, позволяющие дополнить наши 

представления о народной борьбе в тылу врага. Этот вид источников по 

истории Великой Отечественной войны является малодоступным  и вследствие 

этого  малоизученным. Раскрытие данной тематики представляет интерес с 

точки зрения заполнения «белых пятен» в истории партизанской войны, и 

поможет более объективно исследовать роль партизан в достижении Победы. 

Цель дипломной работы – определить роль и место «историй» 

партизанских бригад, действовавших на территории Беларуси в годы Великой 

Отечественной войны. Объект работы – «истории» партизанских 

формирований на территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны, 

предмет – история партизанского движения на территории Беларуси в годы 

Великой Отечественной войны. Методы – описательный, сравнительный и 

системный.  

Основные положения, выносимые на защиту. «Истории» 

партизанских бригад являются источником, в котором излагается история 

отдельного партизанского формирования, начиная с его возникновения и до 

соединения с частями Красной Армии. В них отражена информация о боевой 

деятельности, жизни и быте партизан, выделены разделы, посвященные героям-

партизанам, женщинам-партизанкам  и другие важные сведения из истории 

конкретного партизанского формирования. Основным местом хранения 

«истории» партизанских формирований является фонд БШПД (1450) 

Национального архива Республики Беларусь.  

Структура и объем дипломной работы. Дипломная работа состоит из 

введения, четырех глав, заключения, списка использованных источников и 

литературы, приложений. Общий объем работы – 64 страниц. Из них: список 

источников и литературы – 8 (89 наименований), реферат на русском, 

английском, белорусском языках – 3 страницы, приложения – 4 страницах. 
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РЭФЕРАТ  

Богуш Крысціна Віктараўна 

 

Тэма: «Гісторыі» партызанскі фарміраванняў на тэрыторыі Беларусі як 

крыніца па гісторыі партызанскага руху ў перыяд Вялікай Айчыннай вайны  

Ключавыя словы: партызаны, партызанскі рух, партызанскія 

фарміравання, «гісторыя» партызанскага фарміравання, Вялікая Айчынная 

вайна, фонд БШПД, архіўныя дакументы.  

Актуальнасць дыпломнай працы абумоўлена тым, што ў ёй 

даследуюцца малавядомыя дакументы, якія дазваляюць дапоўніць нашы 

ўяўленні аб народнай барацьбе ў тыле ворага. Гэты від крыніц па гісторыі 

Вялікай Айчыннай вайны з'яўляецца маладаступным і з прычыны гэтага 

малавывучаным. Раскрыццё дадзенай тэматыкі ўяўляе цікавасць з пункту 

гледжання запаўнення «белых плям» у гісторыі партызанскай вайны, і 

дапаможа больш аб'ектыўна даследаваць ролю партызан у дасягненні Перамогі.  

Мэта дыпломнай працы – вызначыць ролю і месца «гісторый» 

партызанскіх брыгад, якія дзейнічалі на тэрыторыі Беларусі ў гады Вялікай 

Айчыннай вайны. Аб'ект працы – «гісторыі» партызанскіх фарміраванняў на 

тэрыторыі Беларусі ў гады Вялікай Айчыннай вайны, прадмет – гісторыя 

партызанскага руху на тэрыторыі Беларусі ў гады Вялікай Айчыннай вайны. 

Метады – апісальны, параўнальны і сістэмны.  

Асноўныя палажэнні, якія выносяцца на абарону. «Гісторыі» 

партызанскіх брыгад з'яўляюцца крыніцай, у якім выкладаецца гісторыя 

асобнага партызанскага фарміравання, пачынаючы з яго ўзнікнення і да 

злучэння з часцямі Чырвонай Арміі. У іх адлюстравана інфармацыя аб баявой 

дзейнасці, жыцці і побыту партызан, выдзеленыя раздзелы, прысвечаныя 

героям-партызанам, жанчынам-партызанкам і іншыя важныя звесткі з гісторыі 

канкрэтнага партызанскага фарміравання. Асноўным месцам захоўвання 

«гісторыі» партызанскіх фарміраванняў з'яўляецца фонд БШПД (1450) 

Нацыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь. 

Структура і аб'ём дыпломнай працы. Дыпломная праца складаецца з 

ўводзін, чатырох глаў, заключэння, спіса выкарыстаных крыніц і літаратуры, 

прыкладанняў. Агульны аб'ём работы – 64 старонак. З іх: спіс крыніц і 

літаратуры – 8 (89 найменняў), рэферат на рускай, беларускай, англійскай 

мовах – 3 старонкі, прыкладання – 4 старонак. 
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ABSTRACT 
Bogush Kristina Victorovna 

 

Topic: "History" of partisan formations on the territory of Belarus as a source 

on the history of guerilla movement during the Great Patriotic War. 

Key terms: partisans, guerilla movement, partisan formations, "history" of 

partisan formation, Great Patriotic War, BGMH Fund, archival records. 

Relevance. In the work, little-known documents are being researched that 

allow us to supplement our ideas about the people's struggle behind the enemy's back. 

This type of sources on the history of the Great Patriotic War is inaccessible and, as a 

result, little studied. Disclosure of this subject is of interest from the point of view of 

filling the "white spots" in the history of guerrilla warfare, and will help to more 

objectively explore the role of partisans in achieving Victory. 

The goal of the work is to determine the role and place of the "stories" of 

partisan brigades operating on the territory of Belarus during the Great Patriotic War. 

The object of the work – the "history" of partisan formations on the territory of 

Belarus during the Great Patriotic War. The subject – the history of partisan 

movement in Belarus during the Great Patriotic War. Methods – descriptive, 

comparative and systemic.  

The main points to be defended. The "histories" of the partisan brigades are 

the source in which the history of a separate partisan formation is described, from its 

inception to the connection with the Red Army units. They reflect information on 

combat activities, life and life of partisans, sections dedicated to the heroes-partisans, 

women-guerrillas and other important information from the history of a particular 

partisan formation are highlighted. The main place for storing the "history" of 

partisan formations is the BSPF (1450) fund of the National Archives of the Republic 

of Belarus.  

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

of an introduction, four chapters, conclusion, list of sources, literature and 

attachments. The total volume of the thesis – 64 pages, including the list of sources 

and literature – 8 pages (89 items) and summary on Russian, English, Belarusian 

languages – 3 pages, attachments – 4 pages. 

 

 

 

 


