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Аб’ект даследавання: дробная шляхта Беларусі канца XVIII – пач. 

ХІХ ст.  

Прадмет даследавання: характэрныя тэндэнцыі ў пераўтварэнні 

шляхецкага ладу жыцця. 

Мэта даследвання – выяўленне змен у паўсядзенным жыцці дробнай 

шляхты Беларусі з 1772 па 1831 гады, выяўленне шляхоў і характару 

дадзеных змен; 

Задачы даследвання: 

Выявіць змены ў прававым становішчы дробнай шляхты ў выніку 

ўваходжання тэррыторый Беларусі ў склад Расійскай імперыі; Выявіць 

асаблівасці сацыяльнай структуры дробнай шляхты; Ахарактэрызаваць 

змены ў знешнім выглядзе дробнай шляхты; Вызначыць асаблівасці 

харчавання і кухні дробнай шляхты, адметныя рысы дробнашляхецкіх сядзіб; 

Вызначыць фактары змен ў паўсядзенным жыцці дробнай шляхты. 

Метадалагічнай базай магістарскай працы з’яўляюцца прынцыпы 

аб’ектыўнасці і гістарызма. Выкарыстоўваліся агульнанавуковыя і 

спецыяльна-гістарычныя метады даследавання. Для вырашэння пастаўленых 

задач з агульнанавуковых метадаў ужываліся метады дэдукцыі, індукцыі, 

аналізу, сінтэзу, параўнання. Сярод спецыяльна-гістарычных метадаў 

выкарыстоўваўся метад гістарычнай рэканструкцыі. 

Навуковая навізна і значнасць атрыманых вынікаў. У дадзенай 

працы разглядаецца змены ў паўсядзенным жыцці дробнай шляхты на 

прыкладах мемуараў выбранага перыяду, рэстаўрацыі дробнашляхецкага 

маёнтку канца XVIII стагоддзя і практыцы гістарычнай рэканструкцыі.  

Вобласць выкарыстання вынікаў. Дадзенаная праца можа 

выкарыстоўвацца як літаратура прыкладнога характэру ў гістарычнай 

рэканструкцыі і рэстаўрацыі. Матэрыял і высновы магістарскай працы 

могуць выклікаць цікавасць пры падрыхтоўцы вучэбнай літаратуры, 

абагульняючых і спецыяльных курсаў па гісторыі шляхты. 

Магістэрская дысертацыя складаецца з 61 старонак: уводзін 3 глаў, 8 

пунктаў, заключэння і дадатак. 
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Объект исследования: мелкая шляхта Беларуси конца XVIII - нач. 

XIX в.  

Предмет исследования: характерные тенденции в преобразовании 

шляхетского образа жизни. 

Цель исследования - выявление изменений в повседневной жизни 

мелкой шляхты Беларусі с 1772 по 1831 года, выявление путей и характера 

данных изменений; 

Задачи исследования: Выявить изменения в правовом положении 

мелкой шляхты в результате вхождения территории Беларуси в состав 

Российской империи; Выявить особенности социальной структуры мелкой 

шляхты; Охарактеризовать изменения во внешнем виде мелкой шляхты; 

Определить особенности питания и кухни мелкой шляхты, отличительные 

черты мелкошляхетские усадеб; Определить факторы изменений в 

повседневной жизни мелкой шляхты. 

Методологической базой магистерской диссертации являются 

принципы объективности и историзма. Использовались общенаучные и 

специально-исторические методы исследования. Для решения поставленных 

задач с общенаучных методов применялись методы дедукции, индукции, 

анализа, синтеза, сравнения. Среди специально-исторических методов 

использовался метод исторической реконструкции. 

Научная новизна и значимость полученных результатов. В данной 

работе рассматривается изменения в повседневной жизни мелкой шляхты на 

примерах мемуаров выбранного периода, реставрации мелкошляхетских 

имении конца XVIII века и практике исторической реконструкции.  

Область использования результатов. Данная работа может 

использоваться как литература прикладного характере в исторической 

реконструкции и реставрации. Материал и выводы магистерской работы 

могут вызвать интерес при подготовке учебной литературы, обобщающих и 

специальных курсов по истории шляхты. 

Магистерская диссертация состоит из 61 страниц: введения 3 глав, 8 

пунктов, заключения и приложений. 
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The object of study: the petty gentry of Belarus late XVIII - early. XIX 

century.  

Subject of research: the characteristic trends in the transformation of gentry 

lifestyle. 

The purpose of research - the identification of changes in the everyday life 

of the petty gentry Belarusi from 1772 to 1831, identifying ways and nature of 

these changes; 

Research objectives: 

Identify changes in the legal status of the petty gentry as a result of entering 

the territory of Belarus in the Russian Empire; Identify the features of the social 

structure of the petty gentry; Describe the changes in the appearance of fine gentry; 

Determine the characteristics of food and cuisine petty gentry, distinctive features 

melkoshlyahetskie estates; Identify drivers of change in the daily life of the petty 

gentry. 

 

The methodological base master's thesis are the principles of objectivity 

and historicism. We used the scientific and special historical research methods. To 

solve the problems with scientific methods were applied methods of deduction, 

induction, analysis, synthesis, comparison. Among the special historical methods 

we used the method of historical reconstruction. 

The scientific novelty and significance of the results. In this paper, we 

consider changes in the everyday life of the petty nobility in the memoirs of the 

examples selected period melkoshlyahetskih restoration of the estate of the XVIII 

century and the practice of historical reconstruction. 

Field of the results. This work can be used as the literature of applied nature 

in the historical reconstruction and restoration. Material and conclusions of the 

master's work may be of interest in the preparation of textbooks, summarizing and 

special courses on the history of gentry. 

Master's thesis consists of 61 pages: introduction 3 chapter 8 points, 

conclusions and applications. 

 
 


