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Тема: Научная деятельность Ивана Ивановича Григоровича в источниках
и историографии.
Ключевые
слова:
ИСТОЧНИК,
ИСТОРИОГРАФИЯ,
ИССЛЕДОВАТЕЛЬ, УЧЕНЫЙ, ИСТОРИК, АРХЕОГРАФ, ПРОСВЕТИТЕЛЬ,
ПРОТОИРЕЙ, НАУЧНАЯ И АРХЕОГРАФИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,
ПУБЛИКАЦИЯ, ВЫЯВЛЕНИЕ, ИЗДАТЕЛЬСТВО, ФОНД, КОЛЛЕКЦИЯ.
Объект: развитие исторических исследований на территории Беларуси в
первой половине XIX века.
Предмет: деятельность Ивана Ивановича Григоровича как ученого.
Цель работы: определить (оценить) уровень изученности научной
деятельности Ивана Ивановича Григоровича.
Методологическая основа дипломной работы: – для решения
поставленных задач были использованы общенаучные (философские) методы
исследования: восхождение от конкретного к абстрактному и от абстрактного к
конкретному; логические: анализ и синтез, индукция и дедукция, сравнение,
обобщение; специальные исторические: историко-генетический, историкосравнительный, историко-системный, историко-структурный.
Результаты исследования: в ходе исследования были выделены группы
источников, приведена их развернутая характеристика; выделены направления
исследования научной деятельности такой личности как Иван Иванович
Григорович, известного ученого и церковного деятеля, первого белорусского
археографа. Важно для понимания того как развивалось изучение истории
Беларуси в целом, шло становление таких специальных исторических
дисциплин как археография, источниковедение, историография, а также
архивное дело в первой половине XIX века на Беларуси.
Структура и объем дипломной работы: дипломная работа состоит из
введения трех глав, заключения, списка использованных источников и
литературы, приложений. Общий объем дипломной работы – 63 страниц,
список использованных источников и литературы содержит 48 позиций,
приложений – 5.
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Тэма: Навукова дзейнасць Івана Іванавіча Грыгаровіча ў крыніцах і
гістарыяграфіі.
Ключавые словы: КРЫНІЦА, ГІСТАРЫЯГРАФІЯ, ДАСЛЕДЧЫК,
ВУЧОНЫ, ГІСТОРЫК, АРХЕАГРАФІЯ, АСВЕТНІК, ПРОТАІЕРЭЙ,
НАВУКОВАЯ
І
АРХЕАГРАФІЧНАЯ
ДЗЕЙНАСЦЬ,
ПУБЛІКАЦІЯ,
ВЫЯЎЛЕННЕ, ВЫДАВЕЦТВА, ФОНД, КАЛЕКЦЫЯ.
Аб'ект: развіццѐгістарычных даследванняў на тэрыторыі Беларусі ў
першай палове XIX стагоддзя.
Прадмет: дзейнасць Івана Іванавіча Грыгаровіча як вучонага.
Мэта працы: вызнычыць (ацаніць) узровень вывучанасці навуковай
дзейнасці Івана Іванавіча Грыгаровіча.
Метадалагічная аснова дыпломнай працы: – для вырашэння
пастаўленых задач былі выкарыстаны агульнанавуковыя (філасофскія) метады
даследавання: узыходжанне ад канкрэтнага да абстрактнага і ад абстрактнага да
канкрэтнага; лагічныя: аналіз і сінтэз, індукцыя і дэдукцыя, параўнанне,
абагульненне; спецыяльныя гістарычныя: гісторыка-генетычны, гісторыкапараўнальны, гісторыка-сістэмны, гісторыка-структурны.
Вынікі даследавання: у ходзе даследавання былі вылучаныя групы
крыніц, прыведзеная іх разгорнутая характарыстыка; вылучаныя напрамкі
даследаванні навуковай дзейнасці такой асобы як Іван Іванавіч Грыгаровіч,
вядомага вучонага і царкоўнага дзеяча, першага беларускага археографа. Важна
для разумення таго як развівалася вывучэнне гісторыі Беларусі ў цэлым, ішло
станаўленне такіх спецыяльных гістарычных дысцыплін як археаграфія,
крыніцазнаўства, гістарыяграфія, а таксама архіўная справа ў першай палове
XIX стагоддзя на Беларусі.
Структура і аб'ѐм дыпломнай працы: дыпломная праца складаецца з
ўвядзення трох кіраўнікоў, заключэння, спісу выкарыстаных крыніц і
літаратуры, прыкладанняў. Агульны аб'ѐм дыпломнай працы – 63 старонак, спіс
выкарыстаных крыніц і літаратуры ўтрымлівае 48 пазіцый, дадаткаў – 5.
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ABSTRACT
Voronina Olga Alexandrovna
Theme: Scientific activity of Ivan Ivanovich Grigorovich in sources and
historiography.
Key words: SOURCE, HISTORIOGRAPHY, RESEARCHER, SCIENTIST,
HISTORIAN, ARCHEOGRAPHER, EDUCATIONAL, PROTOOIR, SCIENTIFIC
AND ARCHEOGRAPHIC ACTIVITY, PUBLICATION, IDENTIFICATION,
PUBLISHING HOUSE, FUND, COLLECTION.
Object: the development of historical research on the territory of Belarus in the
first half of the XIX century.
Subject: the activities of Ivan Ivanovich Grigorovich as a scientist.
The purpose of the work: to (estimate) the level of the study of the scientific
activities of Ivan Ivanovich Grigorovich.
Methodological basis of the thesis work: – for solving the tasks set, general
scientific (philosophical) research methods were used: ascent from concrete to
abstract and from abstract to concrete; logical: analysis and synthesis, induction and
deduction, comparison, generalization; special historical: historical-genetic,
historical-comparative, historico-systemic, historical-structural.
Results of the study: during the study, groups of sources were identified, their
detailed characteristics were presented; the directions for researching the scientific
activities of such a person as Ivan Ivanovich Grigorovich, amous scientist and church
figure, the first Belarusian archaeographer. It is important to understand the
development of the history of Belarus as a whole, the development of such special
historical disciplines as archaeography, source study, historiography, and archive
work in the first half of the XIX century in Belarus.
The structure and scope of the thesis: thesis consists of the introduction of
three chapters, conclusion, a list of sources used and literature, applications. The total
amount of the thesis is 63 pages, the list of sources and literature used contains 48
entries, applications 5.
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