
Каталог учебной дисциплины (модуля) 

Название учебной дисциплины 
(модуля) 

Эволюция высшего сословия 
Беларуси (ХІХ – начало ХХ в.) 

Код и название специальности 1-02 01 01 История и 
обществоведческие дисциплины 

Курс обучения 1 
Семестр обучения 1 
Количество учебных часов учебной 
дисциплины  (модуля): 

60 

лекционные 36 
семинарские 24 
практические  
лабораторные  
Форма отчетности Зачет  
Количество кредитов 2,5 

УМК - http://elib.bspu.by/handle/doc/7705 
Содержание дисциплины 

Целью учебной дисциплины (по выбору студента) является выявление роли и 
места высшего сословия Беларуси в социально-экономическом развитии и 
политической жизни края в XIX – начале ХХ в. Содержание учебного 
материала разделено на три части. Первый раздел «Динамика 
количественного и внутрисословного состава дворянства» предусматривает 
изучение происхождения и источников пополнения дворянства в Беларуси, 
динамики численности дворянства, качественных изменений в дворянском 
сословии Беларуси. Второй раздел – «Хозяйственная деятельность 
дворянства Беларуси» - изучает дворянское землевладение, земледелие, 
дворянско-помещичье животноводство, дворянское промышленное 
предпринимательство, а также внутрисословное расслоение дворянства. В 
третьем разделе («Отношение царизма к корпоративной организации 
высшего сословия. Дворянская государственная служба») рассматривается 
корпоративная организация и государственная служба дворянства. 

 

Заведующий кафедрой истории Беларуси 
и славянских народов        А.Ф.Великий 

 

 

 

 

 



Каталог вучэбнай дысцыпліны (модуля) 

Назва вучэбнай дысцыпліны (модуля) Эвалюцыя вышэйшага саслоўя 
Беларусі (ХІХ – пачатак ХХ ст.) 

Код і назва спецыяльнасці 1-02 01 01 Гісторыя і грамадазнаўчыя 
дысцыпліны 

Курс навучання 1 
Семестр навучання 1 
Колькасць вучэбных гадзін вучэбнай 
дысцыпліны (модуля): 

60 

лекцыйныя 36 
семінарскія 24 
практычныя  
лабараторныя  
Форма выніковага кантролю Залік  
Колькасць крэдзітаў 2,5 

ВМК - http://elib.bspu.by/handle/doc/7705 
Змест дысцыпліны 

Мэтай вучэбнай дысцыпліны (па выбары студэнта) з’яўляецца 
выяўленне ролі і месца вышэйшага саслоўя Беларусі ў сацыяльна-
эканамічным развіцці і палітычным жыцці края ў ХІХ – пачатаку ХХ ст. 
Змест вучэбнага матэрыяла падзелены на тры часткі. Першы раздзел 
“Дынаміка колькаснага і ўнутрысаслоўнага складу дваранства” 
прадугледжвае вывучэнне паходжання і крыніц папаўнення дваранства ў 
Беларусі, дынамікі колькаснага складу дваранства, якасных змяненняў у 
дваранскім саслоўі Беларусі. Другі раздзел – “Гаспадарчая дзейнасць 
дваранства Беларусі” – вывучае дваранскае землеўладанне, земляробства, 
дваранска-памешчыцкую жывёлагадоўлю, дваранскае прамысловае 
прадпрымальніцтва, а таксама ўнутрысаслоўнае расслаенне дваранства. У 
трэцім раздзеле (“Адносіны царызму да карпаратыўнай арганізацыі 
вышэйшага саслоўя. Дваранская дзяржаўная служба”) разглядаецца 
карпаратыўная арганізацыя і дзяржаўная служба дваранства. 

 

Загадчык кафедры гісторыі Беларусі   
і славянскіх народаў         А.Ф.Вялікі 
 


