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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

 

Полякова Виктория Николаевна 

Политические репрессии в БССР в 1920-1941гг. Документационный аспект   

 

Дипломная работа состоит из 73 страниц и 3 глав, включает в себя 64 

наименований в списке использованных источников и литературы. 

ПОЛИТИЧЕССКИЕ РЕПРЕССИИ, БССР, МЕЖВОЕННЫЙ ПЕРИОД, 

СТАТИСТИКА, ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВОЗДЕЙСТВИЯ, 

РЕПРЕССИИ, ДОКУМЕНТЫ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА. 

Объектом исследования являются публицистические материалы по 

политическим репрессиям в целом, предметом – нормативные правовые акты и 

документы судопроизводства 

Целью дипломной работы является выявление особенности документов 

делопроизводства как источников по истории политических репрессий в БССР 

1920–1941г.  

Работа опирается на общие и специальные научные методы. Были 

использованы такие общие методы как анализ, синтез, индукция, дедукция, а 

также хронологический метод. 

Мощный идеологический аппарат, воздействующий практически на все 

общество, оказал значительное влияние на людей, абсолютное большинство 

которых искренне верило в правильность навязанного им пути развития, 

пропагандируемые нравственные ценности. Но ни один из тоталитарных 

режимов не может основываться лишь на вере. В действие должен обязательно 

вводиться еще один важный компонент – страх. Террор, направленный против 

советского народа стал одной из важнейших частей государственной политики. 

ГУЛАГ, НКВД, «враги народа» – без них сталинскому режиму было бы сложно 

существовать. И все ошибочные уголовные дела по, так называемым, доносам,  

прикрывались существовавшим законодательством. 
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РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ ПРАЦЫ 

Палякова Вікторыя Мікалаеўна 

 

Палітычныя рэпрэсіі ў БССР у 1920-1941гг. Дакументацыйны аспект 

 

Дыпломная праца складаецца з 73 старонак і 3 глаў, уключае ў сябе 64 

найменняў ў спісе выкарыстаных крыніц і літаратуры. 

ПАЛІТЫЧНЫЯ РЭПРЭСІІ, БССР, МІЖВАЕННЫ ПЕРЫЯД, 

СТАТЫСТЫКА, ОРГАНЫ ДЗЯРЖАЎНАЙ УЛАДЫ, РЭПРЭСІІ, 

ДАКУМЕНТЫ СПРАВАВОДСТВА. 

Аб'ектам даследавання з'яўляюцца публіцыстычныя матэрыялы па 

палітычных рэпрэсіях у цэлым, прадметам - нарматыўныя прававыя акты і 

дакументы судаводства 

Мэтай дыпломнай працы з'яўляецца выяўленне асаблівасцяў дакументаў 

справаводства як крыніц па гісторыі палітычных рэпрэсій у БССР 1920-1941г. 

Праца абапіраецца на агульныя і спецыяльныя навуковыя метады. Былі 

выкарыстаны такія агульныя метады як аналіз, сінтэз, індукцыя, дэдукцыя, а 

таксама храналагічны метад. 

Магутны ідэалагічны апарат, які ўздзейнічае практычна на ўсѐ 

грамадства, аказаў значны ўплыў на людзей, абсалютная большасць якіх шчыра 

верыла ў правільнасць навязанага ім шляху развіцця. Але ніводны з 

таталітарных рэжымаў не можа грунтавацца толькі на веры. У дзеянне павінен 

абавязкова ўводзіцца яшчэ адзін важны кампанент - страх. Тэрор, накіраваны 

супраць савецкага народа, стаў адной з найважнейшых частак дзяржаўнай 

палітыкі. ГУЛАГ, НКУС, «ворагі народа» - без іх сталінскаму рэжыму было б 

складана існаваць. І ўсѐ памылковыя крымінальныя справы па, так званым, 

даносам, затуляліся існавалым заканадаўствам. 
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SUMMARY OF THE THESIS 

 

POLYAKOVA VICTORIA 

 

Political repression in the BSSR in 1920-1941. Documentation aspect 

 

The thesis consists of 73 pages and 3 chapters, includes 64 titles in the list of 

sources and literature used. 

POLITICAL REPRESSIONS, BSSR, INTERGOVERNMENTAL PERIOD, 

STATISTICS, STATE EXPOSURE BODIES, REPRESSIONS, DOCUMENTS OF 

CROP PRODUCTION. 

The object of the research are journalistic materials on political repression in 

general, the subject - regulatory legal acts and documents of proceedings 

The purpose of the thesis is to identify the peculiarities of documents of office 

work as sources on the history of political repressions in the BSSR 1920-1941. 

The work is based on general and special scientific methods. Such common 

methods as analysis, synthesis, induction, deduction, and chronological method were 

used. 

A powerful ideological apparatus that affects virtually the entire society has 

had a significant impact on people, the vast majority of whom sincerely believed in 

the correctness of the path of development imposed on them, and the propagated 

moral values. But none of the totalitarian regimes can be based only on faith. One 

more important component - fear - must necessarily be put into action. Terror against 

the Soviet people has become one of the most important parts of state policy. 

GULAG, NKVD, "enemies of the people" - without them the Stalinist regime would 

be difficult to exist. And all the erroneous criminal cases on so-called denunciations 

were covered by the existing legislation. 

 


