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Актуальнасць тэмы: На фоне ўзрослай, на мяжы XX - XXI стст. 

цікавасці да даследавання статусу беларускай жанчыны ў сучасным 

грамадстве, для чаго неабходна вывучэнне і асэнсаванне эканамічнага і 

сацыяльна-палітычнага становішча жанчыны ў беларускім грамадстве ў 

1861-1914 гг., як найбольш пераломнага перыяду ў гісторыі Беларусі, а так 

жа вывучэнне жаночых арганізацый і іх дзейнасць . Вывучэнне праблемы 

ўзаемаадносін жанчыны і соцыума забяспечыць разуменне значнасці 

актыўнай дзейнасці жанчын у станаўленні прававой дзяржавы, а таксама 

будзе садзейнічаць павышэнню статусу жанчыны. 

Мэтай дыпломнай працы з'яўляецца ролю жанчыны ў сацыяльнай 

структуры беларускага грамадства 1861-1914 гг. і разгледзець жаночыя 

арганізацыі. 

Метады даследавання: даследаванне праведзена на аснове 

метадалагічных прынцыпаў гістарызму, аб'ектыўнасці і сістэмнасці. Яны 

былі рэалізаваны з дапамогай выкарыстання общелогических (аналіз, сінтэз, 

індукцыя, дэдукцыя), агульнанавуковых (гістарычны і лагічны метады, 

сістэмны падыход), спецыяльна-гістарычных (гісторыка - генетычны, 

гісторыка-параўнальны, гісторыка-тыпалагічны, гісторыка-сістэмны) 

метадаў. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна: вывучаны матэрыял па пазначанай 

тэме дазваляе разгледзець ход падзей звязаны з адносінам да жанчын і іх 

змены. У дыпломнай працы паказаны падзеі, якія адбываліся ў перыяд 1861-

1914 гг. значнасць вывучэння гэтых пытанняў. 

Структурна дыпломная праца ўключае ў сябе ўвядзенне, асноўную 

частку, заключэнне, бібліяграфічны спіс. Аб'ём працы складае 52 старонак. 
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Актуальность темы: На фоне возросшего, на рубеже XX – XXI вв. 

интереса к исследованию статуса белорусской женщины в современном 

обществе, для чего необходимо изучение и осмысление экономического и 

социально-политического положения женщины в белорусском обществе в 

1861-1914 гг., как наиболее переломного периода в истории  Беларуси, а так  

же изучение женских организаций и их деятельность. Изучение проблемы 

взаимоотношений женщины и социума обеспечит понимание значимости 

активной деятельности женщин в становлении правового государства, а 

также будет содействовать повышению статуса женщины. 

Целью дипломной работы является  роль женщины в социальной 

структуре белорусского общества 1861-1914 гг. и рассмотреть женские 

организации. 

Методы исследования: исследование проведено на основе 

методологических принципов историзма, объективности и системности. Они 

были реализованы посредством использования общелогических (анализ, 

синтез, индукция, дедукция), общенаучных (исторический и логический 

методы, системный подход), специально-исторических (историко - 

генетический, историко-сравнительный, историко-типологический, 

историко-системный) методов.  

Полученные результаты и их новизна: изученный материал по 

обозначенной теме позволяет рассмотреть ход событий связанный с 

отношениям к женщинам и их изменения. В дипломной работе показаны 

события, происходившие в  период 1861-1914 гг. значимость изучения 

этих  вопросов. 
Структурно дипломная работа включает в себя введение, основную 

часть, заключение, библиографический список. Объем работы составляет 52 

страниц. 
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Hot Topics: Against the backdrop of increased, at the turn of  XIX – XX 

centuries. interest in the study of the status of Belarusian women in contemporary 

society, which requires study and understanding of the economic and socio-

political situation of women in the Belarusian society in the years 1861-1914., the 

most critical period in the history of Belarus, as well as the study of women's 

organizations and their activities . The study of relationship problems women and 

the society will provide insight into the importance of the vigorous activity of 

women in the development of the rule of law, as well as to promote the status of 

women. 

The aim of the thesis is the role of women in the social structure of the 

Belarusian society 1861-1914 years. and consider women's organizations. 

Methods: the study was carried out on the basis of methodological 

principles of historicism, objectivity and systematic. They have been implemented 

through the use of general logical (analysis, synthesis, induction, deduction), 

general science (historical and logical methods, system approach), especially 

historical (the historical - genetic, historical, comparative, historical, typological, 

historical and systemic) methods. 

The results and their novelty: the study material on the designated theme 

allows us to consider the course of events related to the treatment of women and 

their changes. The research paper shows the events that took place during the 

1861-1914 biennium. the importance of studying these issues. 

Structurally thesis includes introduction, main part, conclusion, references. 

The amount of work is 52 pages. 


