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АННОТАЦИЯ 

Пугача Владислава Николаевича 

Исторические усадьбы Беларуси как объекты туризма 

1. Структура и объем дипломной работы 

Дипломная работа состоит из задания на дипломную работу, содержания, 

реферата, введения, трех глав, заключения, 1 таблицы, 11 иллюстраций, списка 

использованных источников. Общий объем работы составляет 66 страниц. 

Список использованных источников занимает 4 страницы и включает 46 

позиций. 

2. Перечень ключевых слов 

ИСТОРИЧЕСКАЯ УСАДЬБА, СТАРИННАЯ УСАДЬБА, КУЛЬТУРНОЕ 

НАСЛЕДИЕ, ШЛЯХТА, ЭКСКУРСИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ЧАСТНЫЙ 

ИНВЕСТОР. 

3. Текст реферата 

Объект исследования – культурно-исторические туристские ресурсы 

Республики Беларусь. 

Цель исследования – выявить современные особенности исторических 

усадеб Беларуси как объектов туризма. 

Методы исследования. При написании дипломной работы были 

использованы методы теоретического (изучение и анализ) и эмпирического 

(наблюдение, счет, измерение и сравнение) исследования. 

Полученные итоги и их новизна. Данная работа позволяет определить роль 

исторических усадеб как объектов туризма и оценить эффективность 

использования и охраны исторических усадеб Беларуси. 

Достоверность материалов и результатов дипломной работы. 

Использованные материалы и результаты дипломной работы являются 

достоверными. Работа выполнена самостоятельно. 

Рекомендации по использованию результатов работы. Итоги работы могут 

быть использованы для изучения истории создания и развития усадеб, а также 

мероприятий по сохранению и использованию усадеб, для продолжения 

исследования охраны и использования исторических усадеб в Республике 

Беларусь, в рамках курсов лекций или специальных курсов. 
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АНАТАЦЫЯ 

Пугача Уладзiслава Мiкалаевiча 

Гістарычныя сядзібы Беларусі як аб'екты турызму 

1. Структура і аб'ём дыпломнай працы 

Дыпломная праца складаецца з заданні на дыпломную працу, зместа, 

рэферата, увядзення, трох кіраўнікоў, заключэння, 1 табліцы, 11 ілюстрацый, 

спісу выкарыстаных крыніц. Агульны аб'ём працы складае 66 старонак. Спіс 

выкарыстаных крыніц займае 4 старонкi і ўключае 46 пазіцый. 

2. Пералік ключавых слоў 

ГIСТАРЫЧНАЯ СЯДЗIБА, СТАРАДАУНIЯ СЯДЗIБА, КУЛЬТУРНАЯ 

СПАДЧЫНА, ШЛЯХТА, ЭКСКУРСIЙНАЕ ПРАПАНОВА, ПРЫВАТНЫ 

IНВЕСТАР. 

3. Тэкст рэферата 

Аб'ект даследавання – культурна-гістарычныя турысцкія рэсурсы 

Рэспублікі Беларусь. 

Мэта даследавання – выявіць сучасныя асаблівасці гістарычных сядзіб 

Беларусі як аб'ектаў турызму. 

Метад даследавання. Пры напісанні дыпломнай працы былі выкарыстаныя 

метады тэарэтычнага (вывучэнне і аналіз) і эмпірычнага (назіранне, кошт, 

вымярэнне і параўнанне) даследаванні. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна. Дадзеная праца дазваляе вызначыць ролю 

гістарычных сядзіб як аб'ектаў турызму і ацаніць эфектыўнасць выкарыстання 

і аховы гістарычных сядзіб Беларусі. 

Дакладнасць матэрыялаў і вынікаў дыпломнай працы. Выкарыстаныя 

матэрыялы і вынікі дыпломнай працы з'яўляюцца дакладнымі. Праца выканана 

самастойна. 

Рэкамендацыі па выкарыстанні вынікаў працы.Вынікі работы могуць быць 

выкарыстаны для вывучэння гісторыі стварэння і развіцця сядзібаў, а таксама 

мерапрыемстваў па захаванні і выкарыстанні сядзібаў, для працягу даследаванні 

аховы і выкарыстання гістарычных сядзіб у Рэспубліцы Беларусь, у межах 

курсаў лекцый або спецыяльных курсаў. 
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ANNOTATION 

Pugach Vladislav Nikolaevich 

 Historical estates of Belarus as objects of tourism 

1. Structure and scope of the diploma work 

Thesis consists of tasks for the thesis, content, abstract, introduction, three 

chapters, conclusion, 1 table, 11 illustrations, a list of sources. The total amount of 

work is 66 pages. List of sources used is 4 pages and contains 46 positions. 

2. Keywords 

HISTORICAL MANOR, OLD MANOR, CULTURAL HERITAGE, 

SHLYAHTA, EXCURSION OFFER, PRIVATE INVESTOR. 

3. Summery text 

The object of the research is. Cultural and historical tourist resources of the 

Republic of Belarus/ 

The purpose of the the research is. To identify the modern features of the historical 

estates of Belarus as tourism facilities. 

Method of research. In writing the thesis were used methods of theoretical (study 

and analysis) and empirical (observation, counting, measurement and comparison) 

research. 

The results of the work their novelty. This work allows defining the role of 

historical estates as objects of tourism and evaluating the efficiency of using and 

protecting historical estates of Belarus. 

Authenticity of the materials and results of the diploma work. The materials used 

and the results of the thesis are reliable. The work was done independently. 

Recommendations on the usage. The results of the work can be used to study the 

history of creation and development of estates, as well as measures for the preservation 

and use of estates, to continue the study of the protection and use of historical estates 

in the Republic of Belarus, as part of lecture courses or special courses. 

 

 

 
 

 


