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Аб’ектам даследавання з’яўляіцца сацыяльная гісторыя Беларусі 

канца XIX – пачатку XX стагодзя. Прадмет даследавання – перадумовы, 

стварэнне і дзейнасць камітэтаў папячыцельства аб народнай цвярозасці на 

тэрыторыі сучаснай Беларусі. Мэта працы – раскрыць прычыны, умовы 

стварэння камітэтаў папячыцельства аб народнай цвярозасці на тэрыторыі 

сучаснай Беларусі, прадставіць характар, накірункі і вынікі іх дзейнасці. 

Праца падрыхтавана на аснове традыцыйных агульнанавуковых 

метадаў даследавання – найперш, аналізу і сінтэзу, індукцыі і дэдукцыі, 

параўнання, лагічнага мадэлявання, індукцыйнага абагульнення ў якасці 

пазнавальных сродкаў. Выкарыстоўваліся спецыяльна-гістарычныя метады 

– гісторыка-генетычны, гісторыка-параўнальны, гісторыка-тыпалагічны, 

гісторыка-сістэмны. У працы прымяненне знайшлі тэарэтычныя падыходы 

сацыялогіі, абумоўленыя тэматыкай даследавання. Праца складаецца з 3-х 

глаў, кожная з якіх падзелена на дзве тэматычныя часткі. Дадаткі 

адлюстроўваюць асобныя бакі дзейнасці і сацыяльнага складу камітэтаў 

папячыцельства аб народнай цвярозасці, таксама асобныя формы 

дэвіянтных паводзін.  

Грамадска-палітычныя, эканамічныя, культурныя змены другой 

паловы ХІХ – пачатку ХХ ст. з’явіліся падмуркам для паступовых 

сацыяльных пераўтварэнняў, спарадзілі сацыяльную неўладкаванасць, 

трансфармацыю сістэмы каштоўнасцей і традыцыйных норм паводзін, 

назіралася павелічэнне міграцыі, маргіналізацыя часткі грамадства, 

сутнасная змена ўплыву гарадоў. Сярод навукоўцаў і грамадскіх дзеячаў 

таго часу ўсе часцей уздымаліся пытанні аб неабходнасці пошуку 

адпаведных форм бырацьбы са злоўжываннем алкагольнымі напоямі, 

злачыннасцю, што і знайшло сваё адлюстраванне ў стварэнні і дзейнасці 

камітэтаў папячыцельства аб народнай цвярозасці. 
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Объектом исследования является социальная история Беларуси 

конца XIX – начала XX века. Предмет исследования - предпосылки, 

создание и деятельность комитетов попечительства о народной трезвости на 

территории современной Беларуси. Цель работы - раскрыть причины, 

условия создания комитетов попечительства о народной трезвости на 

территории современной Беларуси, представить характер, направления и 

результаты их деятельности. 

Работа подготовлена на основе традиционных общенаучных методов 

исследования - прежде всего, анализа и синтеза, индукции и дедукции, 

сравнения, логического моделирования, индукционного обобщения в 

качестве познавательных средств. Использовались специально-

исторические методы - историко-генетический, историко-сравнительный, 

историко-типологический, историко-системный. В работе применение 

нашли теоретические подходы социологии, обусловленные тематикой 

исследования. Работа состоит из 3-х глав, каждая из которых разделена на 

две тематические части. Дополнения отражают отдельные стороны 

деятельности и социального состава комитетов попечительства о народной 

трезвости, также отдельные формы девиантного поведения. 

Общественно-политические, экономические, культурные изменения 

второй половины XIX - начала XX в. явились фундаментом для 

постепенных социальных преобразований, породили социальную 

неустроенность, трансформацию системы ценностей и традиционных норм 

поведения, наблюдалось увеличение миграции, маргинализация части 

общества, сущностное изменение влияния городов. Среди ученых и 

общественных деятелей того времени всё чаще поднимались вопросы о 

необходимости поиска соответствующих форм борьбы со 

злоупотреблением алкогольными напитками, преступностью, что и нашло 

свое отражение в создании и деятельности комитетов попечительства о 

народной трезвости. 
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The object of the research is the social history of Belarus late XIX - early 

XX century. The subject of the research are background, the creation and work 

of the committees guardianship about national sobriety on the territory of modern 

Belarus. The objective is reveal the reasons, the conditions creating committees 

guardianship about national sobriety on the territory of modern Belarus, to 

introduce the character, the direction and results of their activities. 

The work has been prepared based on an integrated use of traditional 

scientific methods of research - above all, the analysis and synthesis, induction 

and deduction, comparison, logical modeling, inductive generalization as 

cognitive tools. Used as specially-historical methods - historical-genetic, 

historical and comparative, historical and typological, historical and systemic. In 

addition, the theoretical approaches of sociology caused by research themes was 

used in the research. When processing statistical data sources used in the 

quantitative analysis. The paper consists of 3 heads, each of which is divided into 

two panel parts. Additions reflect the quantitative and territorial performance and 

social welfare on the committees of the people's sobriety, and deviant behavior. 

Indigenous socio-political and economic changes in the second part of the 

19th century and beginning of the 20th century gave rise to social disorder, the 

transformation of values and traditional norms, increased migration, 

marginalization of parts of society, there is a change of influence of the cities. 

There is a problem of drunkenness, the growth of crimes against person and 

property, and is recognized the need to find means and methods of struggle. 
 


