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РЕФЕРАТ 

Метельской Екатерины Геннадьевны 

Тема: Положение мирного населения Минской губернии во время Первой 

мировой войны: по материалам и документам 1914–1917 гг. 

Ключевые слова: Первая мировая война, мирное население, Минская 

губерния, архивные документы, территория Беларуси. 

Актуальность. Актуальность обусловлена следующими факторами: в 

первую очередь это тот факт, что Первая мировая война непосредственно 

затронула все население территории Беларуси, и, соответственно, ее дальнейшее 

изучение важно для истории белорусского народа. Далее, можно отметить, что 

три года назад исполнилось 100 лет с начала этой войны, и то положение 

мирного населения, о котором пойдет речь в работе, также имело место быть 

около 100 лет назад, в связи с чем в научной среде наблюдается повышенный 

интерес к данной теме. Наконец, тему данной работы можно рассматривать в 

контексте развития такого достаточно нового для отечественной науки 

направления в истории, как история повседневности, тем самым данную тему 

можно представить как компонент этого направления в исторической науке. 

Цель дипломной работы – на основании архивных документов и 

различных научных работ выявить и охарактеризовать особенности положения 

мирного населения Минской губернии в период Первой мировой войны. 

Объект работы – положение мирного населения Минской губернии во время 

Первой мировой войны, предмет – документы 1914–1918 гг. Методы 

дипломной работы – историко-генетический, историко-сравнительный, 

историко-системный, а также принципы объективности и историзма. 

Основные положения, выносимые на защиту. В работе был изучен 

комплекс различных документов, представляющих разноплановую 

информацию об основных аспектах жизни мирного населения. Документы, 

рассмотренные в рамках работы, достаточно полно и разносторонне отражают 

вопросы экономической и социальной ситуации, сложившейся в данный период 

в Минской губернии.  

В целом, можно заключить, что общее положение мирного населения 

данной территории в обозначенное время включало в себя все тяготы и 

лишения, которое несет с собой военное время. Это усиливалось 

прифронтовым положением губернии, которое добавляло остроты 

экономическим и социальным проблемам. Причем, эти проблемы на 

оккупированной и неоккупированной территории были достаточно схожи, 

однако оккупированные земли в большей мере были подвержены им. 

Структура и объем дипломной работы. Дипломная работа состоит из 

введения,  трех  глав,  заключения,  списка  использованных  источников  и 

литературы, приложений. Общий объем работы – 94 страницы. Из них: список 

источников и литературы – 8 (90 наименований), реферат на русском, 

белорусском и английском языках – 3, приложения – 8 страниц. 
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РЭФЕРАТ 

Мяцельскай Кацярыны Генадзьеўны 

Тэма: Становішча мірнага насельніцтва Мінскай губерні падчас Першай 

сусветнай вайны: па матэрыялах і дакументах 1914–1917 гг. 

Ключавыя словы: Першая сусветная вайна, мірнае насельніцтва, 

Мінская губерня, архіўныя дакументы, тэрыторыя Беларусі. 

Актуальнасць. Першая сусветная вайна непасрэдна закранула ўсё 

насельніцтва тэрыторыі Беларусі, і, адпаведна, яе далейшае вывучэнне важна 

для гісторыі беларускага народа. Далей, можна адзначыць, што тры гады таму 

споўнілася 100 гадоў з пачатку гэтай вайны, і у сувязі з гэтым у навуковым 

асяроддзі назіраецца падвышаная цікавасць да дадзенай тэмы. Нарэшце, тэму 

гэтай работы можна разглядаць у кантэксце развіцця такога дастаткова новага 

для айчыннай навукі напрамку ў гісторыі, як гісторыя штодзённасці, тым 

самым дадзеную тэму можна прадставіць як кампанент гэтага кірунку. 

Мэта дыпломнай работы – на падставе архіўных дакументаў і розных 

навуковых работ выявіць і ахарактарызаваць асаблівасці становішча мірнага 

насельніцтва Мінскай губерні ў перыяд Першай сусветнай вайны. Аб'ект 

працы – становішча мірнага насельніцтва Мінскай губерні падчас Першай 

сусветнай вайны, прадмет – дакументы 1914–1918 гг. Метады дэпломнай 

працы – гісторыка-генетычны, гісторыка-параўнальны, гісторыка-сістэмны, а 

таксама прынцыпы аб'ектыўнасці і гістарызму. 

Асноўныя  палажэнні,  якія  выносяцца  на  абарону. У працы быў 

вывучаны комплекс розных дакументаў, якія прадстаўляюць разнастайную 

інфармацыю аб асноўных аспектах жыцця мірнага насельніцтва. Дакументы, 

разгледжаныя ў рамках работы, дастаткова поўна і рознабакова 

адлюстроўваюць пытанні эканамічнай і сацыяльнай сітуацыі, якая склалася ў 

дадзены перыяд у Мінскай губерні. У цэлым, можна зрабіць выснову, што 

агульнае становішча мірнага насельніцтва дадзенай тэрыторыі ў пазначаны час 

ўключала ў сябе ўсе нягоды і пазбаўленні, якое нясе з сабой ваенны час. Гэта 

ўзмацнялася прыфрантавым становішчам губерні, якое дадавала вастрыні 

эканамічным і сацыяльным праблемам. Прычым, гэтыя праблемы на 

акупаванай і неакупаванай тэрыторыі былі досыць падобныя, аднак акупаваныя 

землі ў большай меры былі схільны ім. 

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

ўвядзення, трох глаў, заключэння, спісу выкарыстаных крыніц і літаратуры, 

прыкладанняў. Агульны аб'ём работы – 94 старонкі. З іх: спіс крыніц і 

літаратуры – 8 (90 найменняў), рэферат на рускай, беларускай і англійскай 

мовах – 3,  прыкладання – 8 старонак. 
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ABSTRACT 

Metelskaya Ekaterina Gennadievna 

Subject: The situation of civilians of the Minsk province during the First 

World War: оn materials and documents of 1914–1917. 

Key words: First World War, civilians, Minsk province, archival documents, 

territory of Belarus. 

Relevance. Relevance is due to the following factors: first of all, the fact that 

the First World War directly affected the whole population of the territory of Belarus, 

and, accordingly, its further study is important for the history of the Belarusian 

people. Further, it can be noted that three years ago, 100 years have passed since the 

beginning of this war, and the situation of the civilian population, which will be 

discussed in the work, also took place about 100 years ago, and in this connection 

there is a growing interest in the scientific community for this topic. Finally, the topic 

of this work can be considered in the context of the development of such a new 

direction in history for the domestic science as the history of everyday life, thus this 

topic can be presented as a component of this direction in historical science. 

The  aim  of  the  thesis – on the basis of archival documents and various 

scientific works to іdentify and сharacterize a features of the situation of civilians in 

the Minsk province during the First World War. The object of work is the position of 

civilians of the Minsk province during the First World War, the subject – documents 

of 1914–1918. Methods of work – historical-genetic, historical-comparative, 

historico-systemic, as well as the principles of objectivity and historicism. 

The  main  provisions  for  the  defense. The work examined a set of various 

documents that represent diverse information on the main aspects of the life of 

civilians. The documents considered within this work sufficiently fully and diversely 

reflect the issues of the economic and social situation prevailing in the given period 

in the Minsk province. In general, it can be concluded that the general situation of the 

civilians of the given territory at the designated time included all hardships and 

privations, which carries wartime. 

Moreover, these problems in the occupied and unoccupied territory were quite 

similar, however, the occupied lands were to a greater extent subjected to them. 

The  structure  and  scope  of  the  thesis.  Thesis  consists  of  an  

introduction, three  chapters, conclusion, list  of used sources  and  literature, 

applications.  The total amount  of  work – 94 pages.  Among  them:  a  list  of  

sources  and  literature – 8 (90 items), abstract in  Russian, Belarusian and English – 

3, annexes – 8 pages. 

 

 


