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Тема: Дневник Эберхарда фон Ханскледена как исторический источник 
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Актуальность: Разработка таких исследовательских направлений, как 

социальная история, микроистория, гендерная история, военно-историческая 

антропология находится в тесной зависимости от введения в научный оборот 

соответствующих источников. Одно из центральных мест в круге этих источников 

принадлежит дневниковому наследию военных лет. Дневники освещают широкий 

спектр настроений и жизненных ситуаций, отражают динамику событий и личных 

переживаний. Отличаясь по своему функциональному назначению от всех других 

источников личного происхождения, дневники обладают многообразным, 

уникальным потенциалом. Каждый новый введенный в научных оборот источник 

представляет неоценимый вклад в деле ликвидации «белых» пятен в отечественной 

и зарубежной истории. 

Цель дипломной работы - охарактеризовать военный дневник Эберхарда фон 

Ханкследена как исторический источник и определить его место среди источников 

по истории Великой Отечественной войны.  

Объект работы - военный дневник Эберхарда фон Ханкследена как 

исторический источник.  

Предмет – закономерности возникновения указанного исторического 

источника, его особенности и свойства, а также степень объективного отражения в 

источнике исторического процесса. 

 Основополагающими методами в исследовании стали метод дедукции, метод 

индукции, использовавшийся в основном при работе с информацией. На всех этапах 

работы по изучению источников главным методом являлся историко-

сравнительный. Для представления итогов работы использовался историко-

генетический, историко-типологический, структурный и нарративный методы.  

Структура и объём дипломной работы. Дипломная работа состоит из списка 

условных сокращений, введения, четырёх глав, заключения, списка использованных 

источников и литературы. Общий объём работы – 62 страницы. Из них: список 

источников и литературы – 5 (58 наименований), реферат на русском, белорусском и 

английском языках – 3, приложения – 5 страниц. 
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Тэма: Дзённік Эбэрхарда фон Ханскледэна як гістарычная крыніца 

Ключавыя словы: мемуары, дзённік, Вялікая Айчынная вайна, гістарычная 

крыніца, Эберхард фон Ханскледэн 

Актуальнасць: Распрацоўка такіх даследчых кірункаў, як сацыяльная 

гісторыя, микрагiсторыя, гендэрная гісторыя, ваенна-гістарычная антрапалогія 

знаходзіцца ў цеснай залежнасці ад увядзення ў навуковы абарот адпаведных 

крыніц. Адно з цэнтральных месцаў у крузе гэтых крыніц належыць дзённікавыя 

спадчыне ваенных гадоў. Дзённікі асвятляюць шырокі спектр настрояў і жыццёвых 

сітуацый, адлюстроўваюць дынаміку падзей і асабістых перажыванняў. 

Адрозніваючыся па сваім функцыянальным прызначэнні ад усіх іншых крыніц 

асабістага паходжання, дзённікі валодаюць разнастайным, унікальным патэнцыялам. 

Кожны новы уведзены ў навуковых абарот крыніца ўяўляе неацэнны ўклад у справе 

ліквідацыі «белых» плям у айчыннай і замежнай гісторыі. 

Мэта дыпломнай працы - ахарактарызаваць ваенны дзённік Эбэрхарда фон 

Ханкследэна як гістарычны крыніца і вызначыць яго месца сярод крыніц па гісторыі 

Вялікай Айчыннай вайны.  

Аб'ект працы - ваенны дзённік Эбэрхарда фон Ханкследена як гістарычная 

крыніца. 

Прадмет - заканамернасці ўзнікнення названага гістарычнай крыніцы, яго 

асаблівасці і ўласцівасці, а таксама ступень аб'ектыўнага адлюстравання ў крыніцы 

гістарычнага працэсу.  

Асноватворнымі метадамі ў даследаванні сталі метад дэдукцыі, метад 

індукцыі, які выкарыстоўваўся ў асноўным пры працы з інфармацыяй. На ўсіх 

этапах працы па вывучэнні крыніц галоўным метадам з'яўляўся гісторыка-

параўнальны. Для прадстаўлення вынікаў работы выкарыстоўваўся гісторыка-

генетычны, гісторыка-тыпалагічны, структурны і наратыўны метады. 

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

умоўных скарачэнняў, ўвядзення, чатырох глаў, заключэння, спісу выкарыстаных 

крыніц і літаратуры. Агульны аб'ём працы - 62 старонкі. З іх: спіс крыніц і 

літаратуры - 5 (58 найменняў), рэферат на рускай, беларускай і англійскай мовах – 3, 

дададкi - 5 старонак. 
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Rudenya Olga Alexandrovna 

 
Theme: Diary of Eberhard von Hasklelden as a historical source 

Key words: memoirs, diary, Great Patriotic War, a historical source, Eberhard von 

Hanskleden 

Relevance of the report: The development of such research areas as social history, 

microhistory, gender history, military-historical anthropology is closely dependent on the 

introduction of relevant sources in the scientific circulation. One of the central places in 

the circle of these sources belongs to the diary legacy of the war years. Diaries cover a 

wide range of moods and life situations; reflect the dynamics of events and personal 

experiences. Differing in their functional purpose from all other sources of personal origin, 

diaries have a diverse, unique potential. Every new source introduced into scientific 

circulation represents an invaluable contribution to the elimination of "white" spots in 

national and foreign history. 

The purpose of the thesis is to characterize Eberhard von Hanksleden's military 

diary as a historical source and to define its place among sources on the history of the 

Great Patriotic War.  

The object of work is the military diary of Eberhard von Hanksleden as a historical 

source.  

The subject is the regularities of the origin of this historical source, its features and 

properties, and also the degree of objective reflection in the source of the historical 

process.  

The basic methods in the study were the method of deduction, the method of 

induction, used mainly in the work with information. During the all stages of the study of 

sources, the main method was the historical-comparative. Historical-genetic, historical-

typological, structural and narrative methods were used to represent the results of the 

work. 

The structure and volume of thesis. The thesis consists of an introduction, four 

chapters, a conclusion, a list of used sources and literature. The total volume of the work is 

62 pages. It includes: a list of sources and literature - 5 (58 titles), an essay in Russian, 

Belarusian and English – 3, annexes - 5 pages. 

 

 

 

 

 

 


