
3 
 

РЕФЕРАТ 

Когут Натальи Владимировны 

 

Документы Государственного архива Минской области по истории разви-

тия школьного образования в БССР в 1921–1941 гг. 

Ключевые слова: источник, архив, архивный документ, фонд, Народный 

комиссариат просвещения, циркуляр, общеобразовательная школа, делопроиз-

водственный документ. 

Актуальность. Образование является одним из самых могущественных 

факторов исторического развития. Именно общеобразовательная школа в си-

стеме образования в соответствии с государственным или социальным заказом 

играет ключевую роль, формирует мировоззрение, учебные и социальные 

навыки, систему ценностей. Опыт преобразования средней школы весьма вос-

требован в настоящее время. 

Цель дипломной работы — охарактеризовать источники по истории раз-

вития школьного образования в БССР в 1921–1941 гг. Объектом настоящего 

исследования являются документальные источники, сложившиеся в процессе 

деятельности общеобразовательной школы, которые сохранились в Государ-

ственном архиве Минской области. Предметом исследования являются процес-

сы составления и сохранности источников по истории развития школьного об-

разования и информационные возможности этих документов.  

В работе использованы специально-исторические методы: историко-

генетический; историко-сравнительный; историко-типологический. 

Основные положения, выносимые на защиту. Анализ различных видов 

документов показывает высокую степень их репрезентативности и достоверно-

сти, а введение их в научный оборот позволит значительно расширить имею-

щиеся знания и пересмотреть устоявшиеся стереотипы по данной теме. При-

влечение к исследованиям историками слишком узкого круга источников Госу-

дарственного архива Минской области и разработка источниковедческих ас-

пектов истории школьного образования сегодня весьма актуальна и относится к 

малоизученным проблемам. 

Информативный потенциал документов Государственного архива Мин-

ской области позволяет перейти к исследованию малоизученных и актуальных 

аспектов данной темы: платное обучение, предоставление льгот учащимся, 

проследить социальный и национальный состав учащихся. 

Структура и объем дипломной работы. Дипломная работа состоит из вве-

дения, трѐх глав, заключения, списка использованных источников и литерату-

ры, приложений. Общий объем работы — 69 страницы. Из них: список источ-

ников и литературы — 7 (100 наименований), реферат на белорусском, русском 

и английском языках — 3, приложения — 9 страниц. 
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Актуальнасць. Адукацыя з'яўляецца адным з самых магутных фактараў 

гістарычнага развіцця. Менавіта агульнаадукацыйная школа ў сістэме адукацыі 

ў адпаведнасці з дзяржаўным ці сацыяльным заказам іграе  ключавую ролю, 

фарміруе светапогляд, вучэбныя і сацыяльныя навыкі, сістэму каштоўнасцяў. 

Вопыт пераўтварэння сярэдняй школы вельмі запатрабаваны ў цяперашні час. 

Мэта дыпломнай працы — ахарактарызаваць крыніцы па гісторыі 

развіцця школьнай адукацыі ў БССР у 1921–1941 гг. Аб'ектам гэтага 

даследавання з'яўляюцца дакументальныя крыніцы, якія склаліся ў працэсе 

дзейнасці агульнаадукацыйнай школы, якія захаваліся ў Дзяржаўным архіве 

Мінскай вобласці. Прадметам даследавання з'яўляюцца працэсы складання і 

захаванасці крыніц па гісторыі развіцця школьнай адукацыі і інфармацыйныя 

магчымасці гэтых дакументаў.  

У працы выкарыстаны спецыяльна-гістарычныя метады: гісторыка-

генетычны; гісторыка-параўнальны; гісторыка-тыпалагічны. 

Асноўныя палажэнні, якія выносяцца на абарону. Аналіз розных відаў 

дакументаў паказвае высокую ступень іх рэпрэзентатыўнасці і дакладнасці, а 

ўвядзенне іх у навуковы абарот дазволіць значна пашырыць наяўныя веды і 

перагледзець ўстояныя стэрэатыпы па дадзенай тэме. Прыцягненне да 

даследаванняў гісторыкамі занадта вузкага кола крыніц Дзяржаўнага архіва 

Мінскай вобласці і распрацоўка крыніцазнаўчых аспектаў гісторыі школьнай 

адукацыі сѐння вельмі актуальная і ставіцца да маладаследаваных праблем. 

Інфармацыйны патэнцыял дакументаў Дзяржаўнага архіва Мінскай 

вобласці дазваляе перайсці да даследавання і малавывучаных актуальных 

аспектаў дадзенай тэмы: платнае навучанне, прадастаўленне льгот навучэнцам, 

прасачыць сацыяльны і нацыянальны склад навучэнцаў. 

Структура і аб'ѐм дыпломнай работы. Дыпломная работа складаецца з 

уводзінаў, трох главаў, заключэння, спісу выкарыстаных крыніц і літаратуры, 

дадаткаў. Агульны аб'ѐм работы — 69 старонак. З іх: спіс крыніц і літаратуры 

— 7 (100 найменняў), рэферат на рускай, беларускай і англійскай мовах — 3, 

дадаткі — 7 старонак. 
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The documents of the State archive of Minsk region on the history of develop-

ment of school education in the Byelorussian SSR in 1921–1941.  
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Relevance. Education is one of the most powerful factors of historical devel-

opment. It is the secondary school in the education system that plays a key role in ac-

cordance with the state or social order, forms the worldview, educational and social 

skills, and the system of values. The experience of the transformation of secondary 

school is very much in demand at the present time. 

The purpose of the diploma is to characterize the sources on the history of 

school education in the BSSR in 1921-1941. The Object of this study are documen-

tary sources that have developed in the process of the secondary school, which have 

been preserved in the state archive of the Minsk region. The subject of the research is 

the processes of compiling and preservation of sources on the history of school edu-

cation and information capabilities of these documents. 

The paper uses special historical methods: historical-genetic; historical-

comparative; historical-typological. 

The main provisions for the diploma defense. The analysis of various types of 

documents shows a high degree of their representativeness and authenticity, and their 

introduction into scientific circulation will significantly expand the existing 

knowledge and revise the established stereotypes on this topic. Involvement of too 

narrow range of sources of the state archive of the Minsk region and development of 

source study aspects of the history of school education by historians is very relevant 

and relates to little-studied problems. 

The informative potential of the documents of the state archive of the Minsk 

region allows us to move to the study of little-studied and relevant aspects of this top-

ic: paid education, providing benefits to students, to trace the social and national 

composition of students. 

The structure and scope of the diploma. Diploma consists of an introduction, 

three chapters, conclusion, list of used sources and literature, applications. The total 

amount of work — 69 pages. Among them: a list of sources and literature — 7 (100 

items), abstract in Belarusian, Russian and English — 3, app — 7 pages. 

 


