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ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА 
 

Праграма прызначана для здачы ўступнага экзамена ў аспірантуру па спецыяльнасці 
07.00.06 — Археалогія. Праграма ўступнага выпрабавання і метадычныя рэкамендацыі 
складзеныя з улікам патрабаванняў да ўступных выпрабаванняў, якія ўстаноўленыя 
Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь. 

 
Мэта і задачы ўступнага выпрабавання 
Мэтай праграмы з’яўляецца забеспячэнне паглыбленага вывучэння асобамі, якія 

паступаюць у аспірантуру, тэарэтычных праблем археалогіі, метадаў і методык 
правядзення археалагічных даследаванняў, гістарыяграфіі і асноўных пытанняў айчыннай 
археалогіі. Уступнае выпрабаванне накіраванае на праверку ведаў кандыдатаў на 
навучанне ў аспірантуры па найбольш значных пытаннях тэорыі і метадалогіі археалогіі, а 
таксама па гісторыі і сучасным стане археалагічнага вывучэння зямель Беларусі. 

 
Задачамі ўступнага іспыту зяўляюцца:  
— высвятленне адпаведнасці ўзроўню ведаў асобаў, якія паступаюць у аспірантуру, 

да патрабаванняў адукацыйных праграм паслядыпломнай адукацыі.  
— вызначэнне ступені тэарэтычнай падрыхтаванасці кандыдатаў у аспірантуру да 

правядзення навуковых даследаванняў;  
— высвятленне здольнасці асобаў, якія паступаюць у аспірантуру, да арганізацыі 

самастойных навукова-даследчых археалагічных прац, а таксама напісання навуковых 
тэкстаў як канчатковага прадукту даследчай дзейнасці; 

— вызначэнне гатоўнасці кандыдатаў у аспірантуру да рашэння навуковых задач у 
адпаведнасці з прынцыпамі навуковай этыкі. 

 
Змест праграмы мае комплексны, міждысцыплінарны характар і скіраваны на 

выяўленне ў асобаў, якія паступаюць у аспірантуру, агульнапрафесійных і спецыяльных 
ведаў ды ўменняў.  

Паступаючы ў аспірантуру па спецыяльнасці 07.00.06 Археалогія павінен: 
ведаць:  
 асновы тэорыі і метадалогіі археалогіі, сувязь археалогіі з іншымі навуковымі 

галінамі; 
 асаблівасці археалагічнага даследавання;  
 галоўныя этапы і асаблівасці гістарыяграфіі археалогіі Беларусі; 
 сучасны стан і праблемныя пытанні археалагічнага вывучэння помнікаў розных 

эпох на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь; 
 асноўныя канцэпцыі ў гісторыка-культурнай і этнічнай інтэрпрэтацыі носьбітаў 

археалагічных культур розных эпох на тэрыторыі Беларусі. 
умець: 

  ясна, поўна і аргументавана будаваць адказ на пытанні; 
 крытычна падыходзіць да разгляду існуючых канцэпцый і тэорый археалагічнага 

даследавання; 
 весці дыскусію па праблемах археалогіі Беларусі. 

валодаць:  
 тэрміналогіяй, якая выкарыстоўваецца ў археалогіі Усходняй Еўропы; 
 асновамі методыкі палявога, тыпалагічнага і аналітычнага вывучэння археалагічных 

матэрыялаў; 
 метадамі працы з археалагічнымі крыніцамі, а таксама тымі пісьмовымі крыніцамі, 

якія выкарыстоўваюцца ў вывучэнні археалагічных матэрыялаў. 
 
Апісанне формы і працэдуры ўступнага выпрабавання 
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Уступнае выпрабаванне з’яўляецца працэдурай конкурснага адбору і ўмовай прыёму 
на навучанне ў аспірантуры. 

Арганізацыя правядзення конкурсу і прыёму кандыдатаў на навучанне ў аспірантуры 
здзяйсняе прыёмная камісія ў адпаведнасці з Палажэннем аб прыёмнай камісіі ўстановы 
вышэйшай адукацыі і Правіламі прыёму асоб для навучання ў аспірантуры БДУ. 

Конкурсы на навучанне ў аспірантуры на вочнай і завочнай формах атрымання 
адукацыі за кошт бюджэтных сродкаў і на платнай аснове праводзяцца асобна. 

Уступныя іспыты праводзяцца згодна з раскладам, зацверджаным старшынёй 
прыёмнай камісіі БДУ. 

Правядзенне ўступнага іспыту здзяйсняецца ў форме вуснага адказу, на беларускай 
альбо рускай мове. 

Склад экзаменацыйнай камісіі зацвярджаецца загадам рэктара БДУ. 
Пры правядзенні ўступнага выпрабавання ў вуснай форме час падрыхтоўкі 

абітурыента да адказу складае не менш чым 30 хвілін і не павінен перавышаць 90 хвілін, а 
працягласць адказу не больш чым 15 хвілін. Для ўдакладнення экзаменацыйнай адзнакі 
абітурыенту могуць быць зададзены дадатковыя пытанні ў адпаведнасці з праграмай 
уступнага выпрабавання. 

На правядзенне ўступнага іспыту ў пісьмовай форме прадугледжваецца да чатырох 
гадзін (да 240 хвілін) без перапынку. 

Ацэнка ведаў асоб, якія паступаюць у аспірантуру, здзяйсняецца па дзесяцібальнай 
шкале, станоўчай з’яўляецца адзнака не ніжэй «шасці». 

Пры правядзенні ўступнага іспыту ў вуснай форме экзаменацыйная адзнака 
аб’яўляецца адразу пасля завяршэння апытання абітурыента.  

Пры правядзенні ўступнага іспыту ў пісьмовай форме экзаменацыйная адзнака 
абвяшчаецца пасля праверкі пісьмовых экзаменацыйных работ, але не пазней чым 12:00 
дня, які следуе за днём правядзення ўступнага іспыту ў пісьмовай форме. 
 

Характарыстыка структуры экзаменацыйнага білета 
Экзаменацыйны білет складаецца з уступных пытанняў па вучэбнай дысцыпліне 

«Археалогія».  
Экзаменацыйны білет складаецца з трох тэарэтычных пытанняў, якія дазваляюць 

ацаніць атрыманыя ў працэсе навучання веды і практычныя навыкі. 
 

Крытэрыі ацэньвання адказу на ўступным іспыце 
Ацэнка вынікаў вучэбнай дзейнасці ажыццяўляецца ў адпаведнасці з крытэрыямі 

ацэнкі ведаў і кампетэнцый студэнтаў па дзесяцібальнай шкале. 
10 (дзесяць) балаў: 
сістэматызаваныя, глыбокія і поўныя веды па ўсіх раздзелах праграмы ўступнага 

іспыту, а таксама па пытаннях, якія выходзяць за іх межы; дакладнае выкарыстанне 
навуковай тэрміналогіі, стылістычна граматнае, лагічна правільнае выкладанне адказаў на 
пытанні білета; бездакорнае валоданне інструментарыем навучальных дысцыплін, уменне яго 
эфектыўна выкарыстоўваць у пастаноўцы і вырашэнні прафесійных задач; выразная 
здольнасць самастойна і творча вырашаць складаныя праблемы ў нестандартнай сітуацыі; 
поўнае і глыбокае засваенне асноўнай і дадатковай 

літаратуры па дысцыпліне, па якой праводзіцца ўступны іспыт; уменне свабодна 
арыентавацца ў тэорыях, канцэпцыях і кірунках, даваць ім крытычную ацэнку; 
выкарыстоўваць навуковыя дасягненні іншых навук. 

9 (дзевяць) балаў: 
сістэматызаваныя, глыбокія і поўныя веды па ўсіх раздзелах праграмы ўступнага 

іспыту; дакладнае выкарыстанне навуковай тэрміналогіі, стылістычна граматнае, лагічна 
правільнае выкладанне адказаў на пытанні білета; валоданне інструментарыем, уменне яго 
эфектыўна выкарыстоўваць у пастаноўцы і вырашэнні навуковых і прафесійных задач; 
здольнасць самастойна вырашаць складаныя праблемы ў нестандартнай сітуацыі ў межах 
праграмы ўступнага іспыту; поўнае засваенне асноўнай і дадатковай літаратуры, 
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рэкамендаванай праграмай ўступнага іспыту; уменне арыентавацца ў тэорыях, канцэпцыях і 
накірунках па вучэбных дысцыплінах і даваць ім аналітычную ацэнку. 

8 (восем) балаў: 
сістэматызаваныя, глыбокія і поўныя веды па ўсіх раздзелах праграмы ўступнага 

іспыту; дакладнае выкарыстанне навуковай тэрміналогіі, граматнае, лагічна правільнае 
выкладанне адказаў на пытанні білета; валоданне інструментарыем, уменне яго эфектыўна 
выкарыстоўваць у пастаноўцы і вырашэнні навуковых і прафесійных задач; здольнасць 
самастойна і творча вырашаць складаныя праблемы ў нестандартнай сітуацыі ў межах 
праграмы ўступнага іспыту; поўнае засваенне асноўнай і дадатковай літаратуры, 
рэкамендаванай праграмай ўступнага іспыту; уменне арыентавацца ў тэорыях, канцэпцыях і 
накірунках па вучэбных дысцыплінах і даваць ім аналітычную ацэнку. 

7 (сем) балаў: 
сістэматызаваныя, глыбокія і поўныя веды па ўсіх раздзелах праграмы ўступнага 

іспыту; выкарыстанне навуковай тэрміналогіі, пісьменнае, лагічна правільнае выкладанне 
адказаў на пытанні білета, уменне рабіць абгрунтаваныя высновы і абагульненні; валоданне 
інструментарыем, уменне яго выкарыстоўваць у пастаноўцы і вырашэнні навуковых і 
прафесійных задач; свабоднае валоданне тыпавымі рашэннямі ў рамках праграмы; засваенне 
асноўнай і дадатковай літаратуры, рэкамендаванай праграмай ўступнага іспыту; уменне 
арыентавацца ў асноўных тэорыях, канцэпцыях і накірунках па вучэбных дысцыплінах і 
даваць ім аналітычную ацэнку 

6 (шэсць) балаў: 
дастаткова поўныя і сістэматызаваныя веды ў аб'ёме праграмы ўступнага іспыту; 

выкарыстанне неабходнай навуковай тэрміналогіі, пісьменнае, лагічна правільнае 
выкладанне адказаў на пытанні білета, уменне рабіць абагульненні і абгрунтаваныя высновы; 
валоданне інструментарыем, уменне яго 

выкарыстоўваць у вырашэнні вучэбных і прафесійных задач; здольнасць самастойна 
выкарыстоўваць тыповыя рашэнні ў рамках праграмы ўступнага іспыту; засваенне асноўнай 
літаратуры, рэкамендаванай праграмай ўступнага іспыту; уменне арыентавацца ў базавых 
тэорыях, канцэпцыях і накірунках па вучэбных дысцыплінах і даваць ім параўнальную 
ацэнку. 

5 (пяць) балаў: 
дастатковыя веды ў аб'ёме праграмы ўступнага іспыту; выкарыстанне навуковай 

тэрміналогіі, пісьменнае, лагічна правільнае выкладанне адказаў на пытанні білета, уменне 
рабіць высновы; валоданне інструментарыем, уменне яго выкарыстоўваць у вырашэнні 
вучэбных і прафесійных задач; здольнасць самастойна выкарыстоўваць тыповыя рашэнні ў 
рамках праграмы ўступнага іспыту; засваенне асноўнай літаратуры, рэкамендаванай 
праграмай ўступнага іспыту; уменне арыентавацца ў базавых тэорыях, канцэпцыях і 
накірунках і даваць ім параўнальную ацэнку. 

4 (чатыры) балы: 
дастатковы аб'ём ведаў у межах адукацыйнага стандарту вышэйшай адукацыі; 

засваенне асноўнай літаратуры, рэкамендаванай праграмай ўступнага іспыту; выкарыстанне 
навуковай тэрміналогіі, лагічнае выкладанне адказаў на пытанні білета, уменне рабіць 
высновы без істотных памылак; валоданне інструментарыем навучальных дысцыплін, уменне 
яго выкарыстоўваць у вырашэнні стандартных (тыпавых) задач; уменне арыентавацца ў 
асноўных тэорыях, канцэпцыях і накірунках па вучэбных дысцыплінах і даваць ім ацэнку. 

3 (тры) балы: 
недастаткова поўны аб'ём ведаў у межах адукацыйнага стандарту вышэйшай адукацыі; 

веданне часткі асноўнай літаратуры, рэкамендаванай праграмай ўступнага іспыту; 
выкарыстанне навуковай тэрміналогіі, выклад адказаў на пытанні білета з істотнымі 
лагічнымі памылкамі; слабое валоданне інструментарыем навучальных дысцыплін; 
некампетэнтнасць ў вырашэнні стандартных (тыпавых) задач; няўменне арыентавацца ў 
асноўных тэорыях, канцэпцыях і кірунках. 

2 (два) балы: 
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фрагментарныя веды ў межах адукацыйнага стандарту вышэйшай адукацыі; веданне 
асобных літаратурных крыніц, рэкамендаваных праграмай ўступнага іспыту; няўменне 
выкарыстоўваць навуковую тэрміналогію, наяўнасць у адказе грубых лагічных памылак. 

1 (адзін) бал: 
адсутнасць ведаў і кампетэнцый ў рамках адукацыйнага стандарту вышэйшай 

адукацыі; адмова ад адказу; няяўка на ўступны іспыт без паважнай прычыны. 
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ПЕРАЛІК ПЫТАННЯЎ ДА ЎСТУПНЫХ ІСПЫТАЎ 
 

1. Прадмет, крыніцы, задачы археалогіі. Месца археалогіі ў сістэме навук. 
2. Археалагічная перыядызацыя і храналогія. 
3. Археалагічная культура і крытэрыі яе вылучэння. 
4. Археалагічная тыпалогія і класіфікацыя. 
5. Прыродазнаўчыя метады датавання ў археалогіі. 
6. Падрыхтоўка і правядзенне археалагічнай разведкі. 
7. Прыродазнаўчыя метады пошуку археалагічных помнікаў і абʼектаў. 
8. Методыка вывучэння неўмацаваных паселішчаў. 
9. Методыка вывучэння ўмацаваных паселішчаў і гарадоў. 
10. Методыка вывучэння пахавальных помнікаў. 
11. Палявая і справаздачная дакументацыя аб археалагічных даследаваннях. 
12. Прыродазнаўчыя метады вывучэння археалагічнага матэрыялу. 
13. Гісторыя вывучэння эпохі палеаліту на тэрыторыі Беларусі. 
14. Гісторыя вывучэння мезалітычных культур на тэрыторыі Беларусі. 
15. Гісторыя вывучэння неалітычных культур на тэрыторыі Беларусі. 
16. Гісторыя вывучэння культур бронзавага веку на тэрыторыі Беларусі. 
17. Гісторыя вывучэння культур жалезнага веку на тэрыторыі Беларусі. 
18. Гісторыя вывучэння раннесярэднявечных курганных могільнікаў і неўмацаваных 

паселішчаў на тэрыторыі Беларусі. 
19. Гісторыя вывучэння гарадоў Беларусі. 
20. Ахова археалагічных помнікаў на тэрыторыі Беларусі. 
21. Праблема першапачатковага засялення тэрыторыі Беларусі. 
22. Помнікі позняга палеаліту на тэрыторыі Беларусі. 
23. Фінальны палеаліт на тэрыторыі Беларусі. Гамбургская культура. Культура бромме-

лінгбі. Валкушанская культура. 
24. Фінальны палеаліт на тэрыторыі Беларусі. Свідэрская культура. Грэнская культура. 
25. Кундская і бутаўская культуры на тэрыторыі Беларусі. 
26. Кудлаеўская і каморніцкая культуры на тэрыторыі Беларусі. 
27. Яніславіцкая культура. Помнікі нарачанскага тыпу. 
28. Культуры «ляснога неаліту» на тэрыторыі Заходняй Беларусі. 
29. Культуры «ляснога неаліту» на тэрыторыі Усходняй Беларусі. 
30. Культуры «ляснога неаліту» на тэрыторыі Паўночнай Беларусі. 
31. Культуры лейкападобных кубкаў і шарападобных амфар на тэрыторыі Беларусі. 
32. Кола культуры шнуравой керамікі на тэрыторыі Беларусі. 
33. Тшцінецкае культурнае кола на тэрыторыі Беларусі. 
34. Культура шматвалікавай керамікі на тэрыторыі Беларусі. 
35. Позні бронзавы век на тэрыторыі Беларусі як даследчыцкая праблема. 
36. Лужыцкая і паморская культуры на тэрыторыі Беларусі. 
37. Мілаградская культура. 
38. Культуры штрыхаванай керамікі. 
39. Зарубінецкая культура і праблема помнікаў постзарубінецкага гарызонту ў Беларусі. 
40. Днепра-дзвінская культура. 
41. Помнікі кіеўскай культуры. 
42. Помнікі вельбарскай культуры на тэрыторыі Беларусі. 
43. Пражская культура. 
44. Калочынская культура. 
45. Банцараўская культура і культура ранніх доўгіх курганоў. 
46. Культура ўсходнелітоўскіх курганоў. 
47. Праблема этнагенезу славян па археалагічных даных. 
48. Археалагічныя культуры VIII – X стст. на тэрыторыі Беларусі. 
49. Летапісныя крывічы, дрыгавічы, радзімічы па археалагічных даных. 
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50. Раннесярэднявечнае насельніцтва Беларускага Панямоння. 
51. Гарады Полацкай зямлі. 
52. Гарады Тураўскай зямлі. 
53. Раннесярэднявечныя гарады Верхняга Панямоння. 
54. Сельскія паселішчы ранняга сярэднявечча на тэрыторыі Беларусі. 
55. Гандлёвыя і культурныя сувязі ранняга сярэднявечча на тэрыторыі Беларусі. 
56. Пахавальныя помнікі ранняга сярэднявечча на тэрыторыі Беларусі. 
57. Помнікі раннесярэднявечнага мураванага дойлідства на тэрыторыі Беларусі. 
58. Гарады XIV—XVIII стст. на тэрыторыі Беларусі. 
59. Замкі і мястэчкі XIV—XVIII стст. на тэрыторыі Беларусі. 
60. Археалагічнае вывучэнне палей бітваў і месцаў масавых растрэлаў на тэрыторыі 

Беларусі 
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ЗМЕСТ ПРАГРАМЫ 
 

Раздзел 1. Тэорыя і метадалогія археалагічнага даследавання. Гістарыяграфія 
археалогіі Беларусі 

 
Тэма 1.1. Прадмет, крыніцы, задачы археалогіі. Месца археалогіі ў сістэме навук 

Прадмет і задачы археалогіі. Месца археалогіі у сістэме навук. Спецыфіка 
археалагічных крыніц. Суадносіны паняццяў «жывая» і «мёртвая» культуры. Гістарычная 
інфармацыя ў археалагічных крыніцах. Класіфікацыі археалагічных крыніц.  

Тэма 1.2. Археалагічная перыядызацыя і храналогія 
Археалагічная храналогія і перыядызацыя. Адносная і абсалютная храналогіі. 

Метады адноснага і абсалютнагага датавання. 
Тэма 1.3. Археалагічная культура і крытэрыі яе вылучэння 

Паняцце «археалагічная культура». Крытэрыі вылучэння археалагічных культур. 
Праблема аб’ёму паняцця «археалагічная культура». Праблема статуса археалагічнай 
культуры. 

Тэма 1.4. Археалагічная тыпалогія і класіфікацыя 
Сістэматызацыя і класіфікацыя. Віды класіфікацый. Спосабы пабудовы 

класіфікацый. Тыпалогія. Тыпалагічны метад. Тыпалогія як спосаб вывучэння эвалюцыі 
рэчаў. Тыпалогія як спосаб класіфікацыі. 

Тэма 1.5. Прыродазнаўчыя метады датавання ў археалогіі 
Правілы адбору ўзораў для прыродазнаўчых аналізаў. Радыяметрычныя метады. 

Нерадыяметрычныя метады. Дэндрахраналогія. Тэрмалюмінісцэнтны метад. Аптычны 
метад. 

Тэма 1.6. Падрыхтоўка і правядзенне археалагічнай разведкі 
Мэты і віды археалагічных разведак. Падрыхтоўчы этап археалагічных 

даследаванняў. Асаблівасці пошукаў помнікаў розных тыпаў. Метады збору і фіксацыі 
пад’ёмнага матэрыялу. Вызначэнне наяўнасці культурнага слою і межаў яго 
распаўсюджвання. Закладка шурфоў. Зандажныя пробы. Дакументаванне вынікаў 
разведак. 

Тэма 1.7. Прыродазнаўчыя метады пошуку археалагічных помнікаў і абʼектаў 
 Геафізічныя метады разведкі. Авіяразведка. Аэравізуальны метад і 

аэрафотафіксацыя. Даныя дыстанцыйнага зандавання ў археалогіі. Геахімічныя спосабы 
пошуку археалагічных помнікаў. Прынцыпы дзеяння і магчымасці прымянення. 

Тэма 1.8. Методыка вывучэння неўмацаваных паселішчаў 
Мэты і віды археалагічных раскопак. Асноўныя этапы падрыхтоўкі і правядзення 

археалагічных раскопак. Сучасныя прынцыпы археалагічных даследаванняў. Методыкі 
выбаркі культурнага слою. Рэкультывацыя тэрыторыі помніка пасля завяршэння раскопак. 

Тэма 1.9. Методыка вывучэння ўмацаваных паселішчаў і гарадоў 
Мэты і віды археалагічных раскопак. Асноўныя этапы падрыхтоўкі і правядзення 

археалагічных раскопак. Сучасныя прынцыпы археалагічных даследаванняў. Методыкі 
выбаркі культурнага слою. Вывучэнне абарончых умацаванняў. Рэкультывацыя тэрыторыі 
помніка пасля завяршэння раскопак. 

Тэма 1.10. Методыка вывучэння пахавальных помнікаў 
Мэты і віды археалагічных раскопак. Асноўныя этапы падрыхтоўкі і правядзення 

археалагічных раскопак. Сучасныя прынцыпы археалагічных даследаванняў. Методыкі 
выбаркі культурнага слою. Раскопкі курганоў. Грунтовыя могільнікі. Асаблівасці разбору 
інгумацый і крэмацый. Рэкультывацыя тэрыторыі помніка пасля завяршэння раскопак. 

Тэма 1.11. Палявая і справаздачная дакументацыя аб археалагічных 
даследаваннях 

Віды палявой дакументацыі. Справаздача аб палявых даследаваннях. 
Прэзентацыя вынікаў палявых археалагічных прац. 
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Тэма 1.12. Прыродазнаўчыя метады вывучэння археалагічнага матэрыялу 
Апрацоўка матэрыялаў і папярэдні аналіз даных. Вызначэнне складу рэчываў і 

крыніц паходжання археалагічных матэрыялаў. Хімічныя і фізічныя метады 
даследаванняў: мінералагічны, хімічны, спектральны, рэнтгенаспектральны аналізы, 
металаграфічны, рэнтгенаструктурны, люмінісцэнтны метады, петраграфія. Вывучэнне 
тэхналогіі вырабу рэчаў. Тэхналагічны аналіз каменных, крамянёвых, кацяных вырабаў. 
Аплікатыўны метад (рэматаж). Металаграфічны аналіз. Тэрмічны аналіз. Фізічнае 
мадэляванне. Эксперыментальная археалогія. Вызначэнне функцыянальнага прызначэння 
рэчаў. Візуальныя (макраскапічныя) назіранні. Эксперыментальна-трасалагічныя 
даследаванні. 

Тэма 1.13. Гісторыя вывучэння эпохі палеаліту на тэрыторыі Беларусі 
Асноўныя этапы археалагічнага вывучэння помнікаў эпохі палеаліту ў ХХ – пачатку 

ХХІ ст. К.М. Палікарповіч і яго ўнёсак у развіццё палеалітазнаўства Беларусі. Праблемы 
археалогіі верхняга і фінальнага палеаліту ў працах У.Д. Будзько. Праблема 
першапачатковага засялення тэрыторыі Беларусі ў працах А.Г. Калечыц. Асноўныя 
накірункі і падыходы да вывучэння фінальнага палеаліту Беларусі: У.Ф. Капыцін, У.П. 
Ксянзоў, А.Г. Калечыц, В.С. Абухоўскі, А.У. Коласаў. 

Тэма 1.14. Гісторыя вывучэння мезалітычных культур на тэрыторыі Беларусі 
Асноўныя этапы археалагічнага вывучэння помнікаў эпохі мезаліту ў ХХ – пачатку 

ХХІ ст. Канцэпцыя “эпіпалеаліту” ў працах К.М. Палікарповіча. Унёсак У.Ф. Ісаенкі ў 
вывучэнне зместу мезалітычнай эпохі і распрацоўку перыядызацыі перыяду. Канцэпцыі 
“сожскай культуры” (У.Ф. Капыцін, А.Г. Калечыц), “днепра-дзяснінскай культуры” (У.П. 
Ксянзоў), “нёманскай мезалітычнай культуры” (Р.К. Рымантэне). Унёсак М.М. 
Чарняўскага ў даследаванне мезаліту на тэрыторыі Паўночна-Заходняй Беларусі і 
вылучэнне “помнікаў нарачанскага тыпу”. Праблемы вывучэння помнікаў мезалітычнай 
эпохі ў працах В.Л. Ліпніцкай і В.Я. Кудрашова. Метадалагічныя і метадычныя навацыі ў 
вывучэнні мезаліту Беларусі ў працах А.У. Коласава, В.С. Абухоўскага, Т. Астраускаса. 

Тэма 1.15. Гісторыя вывучэння неалітычных культур на тэрыторыі Беларусі 
Асноўныя этапы археалагічнага вывучэння помнікаў эпохі неаліту ў ХХ – пачатку 

ХХІ ст. Сістэматызацыя помнікаў эпохі неаліту ў працах К.М. Палікарповіча. Канцэпцыі 
“нёманскай неалітычнай культуры” і “ўсходнепалескага варыянта днепра-данецкай 
культуры” паводле У.Ф. Ісаенкі. Падыходы М.М. Чарняўскага да вырашэння праблем 
культурнага развіцця Панямоння і Падзвіння ў неалітычны час. Унёсак І.М. Цюрынай у 
вывучэнне верхнедняпроўскай неалітычнай культуры. Канцэпцыя верхнедняпроўскай 
культуры ў працах А.Г. Калечыц. Унёсак Э.М. Зайкоўскага ў вылучэнне і вывучэнне 
помнікаў тыпу Бабінавічы. Унёсак І.М. Язэпенкі ў вывучэнне днепра-данецкай 
(верхнедняпроўскай) культуры. Вывучэнне помнікаў цэнтральнаеўрапейскіх неалітычных 
культур на тэрыторыі Беларусі ў працах айчыных і замежных даследчыкаў. Праблемы 
вывучэння помнікаў эпохі неаліту ў працах В.Л. Ліпніцкай, В.Я. Кудрашова, М.М. 
Крывальцэвіча. В.Л. Лакіза і канцэпцыя культурнага развіцця Беларускага Панямоння ў 
неалітычны час. 

Тэма 1.16. Гісторыя вывучэння культур бронзавага веку на тэрыторыі Беларусі 
Асноўныя этапы археалагічнага вывучэння помнікаў эпохі бронзавага веку ў ХХ – 

пачатку ХХІ ст. Сістэматызацыя помнікаў эпохі бронзавага веку ў працах К.М. 
Палікарповіча і А.М. Ляўданскага. Канцэпцыя сярэдняпроўскай культуры ў працах І.І. 
Арцёменкі. Альтэрнатыўны падыход да вырашэння пытанняў храналогіі і перыядызацыі 
сярэднедняпроўскай культуры (С.С. Беразанская і інш.). Канцэпцыя “палескай групы 
культуры шнуравой керамікі” (“палескай культуры шнуравой керамікі) ў працах У.Ф. 
Ісаенкі. Праблемы археалогіі бронзавага веку Беларускага Падзвіння ў працах М.М. 
Чаіняўскага, Э.М. Зайкоўскага, Макс.М. Чарняўскага. Праблемы перыядызацыі і 
храналогіі эпохі бронзы ў працах М.М. Крывальцэвіча. Унёсак М.М. Крывальцэвіча ў 
вывучэнне культур бронзавага веку на тэрыторыі Беларусі: кола культуры шнуравой 
керамікі, шматвалікавай керамікі, тшцінецкага культурнага кола, лебядоўскай культуры. 
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Лакальныя групы помнікаў тшцінецкага культурнага кола на тэрыторыі Беларускага 
Панямоння паводле В.Л. Лакізы.  

Тэма 1.17. Гісторыя вывучэння культур жалезнага веку на тэрыторыі Беларусі 
Пачаткі археалагічнага вывучэння помнікаў жалезнага веку ў 1917 – 1940 гг. 

Даследаванне помнікаў жалезнагавеку ў 1940–1980-я гг.: працы В.М. Мельнікоўскай, Ю.У. 
Кухарэнкі, В.Б. Нікіцінай, К.В. Русанавай, Л.Д. Побаля, А.Р. Мітрафанава. Вывучэнне 
старажытнасцей жалезнага веку ў другой палове ХХ – пачатку ХХІ стст.: даследаванні 
мілаградскай культуры (працы С.Я. Расадзіна і М.І. Лашанкова), штрыхованай керамікі і 
днепра-дзвінскай культуры (працы В.І. Шадыры, А.А. Егарэчанкі, А.М. Мядзведзева); 
вывучэнне помнікаў пражскай культуры (В.С. Вяргей). 

Тэма 1.18. Гісторыя вывучэння раннесярэднявечных курганных могільнікаў і 
неўмацаваных паселішчаў на тэрыторыі Беларусі 

Раскопкі асобных помнікаў Е.П. і К.П. Тышкевічамі, З. Глогерам, В.З. Завітневічам, 
В.А. Шукевічам, Е.Р. Раманавым і інш. Даследаванні ў міжваенны перыяд. Даследаванні ў 
другой палове ХХ – пачатку ХХІ ст. Сучасны стан даследаванняў. Даследаванні НАН 
Беларусі. Даследаванні БДУ. Даследаванні рэгіянальных універсітэтаў. 

Тэма 1.19. Гісторыя вывучэння гарадоў Беларусі 
Станаўленне гарадской археалогіі на тэрыторыі Беларусі. Дзейнасць А.М. 

Ляўданскага. Вывучэнне гарадоў у другой палове ХХ – пачатку ХХІ ст. Г.В. Штыхаў. Э.М. 
Загарульскі. П.Ф. Лысенка. Музеефікацыя вынікаў гарадскіх раскопак. Выратавальныя 
даследаванні ў гарадах. 

Тэма 1.20.  Ахова археалагічных помнікаў на тэрыторыі Беларусі 
Праблемы аховы археалагічных помнікаў на тэрыторыі Беларусі. Прававыя аспекты 

правядзення археалагічных даследаванняў. Прававы статус помніка археалогіі ў 
Рэспубліцы Беларусь. Праблемы прававой аховы археалагічнай спадчыны. Паняцце 
“гістарычна-культурных каштоўнасцяў”. Дзяржаўны спіс гісторыка-культурных 
каштоўнасцяў РБ. Дзяржаўныя ўстановы па пытанням гісторыка-культурнай спадчыны.  
 

Раздзел 2. Каменны век Беларусі 
Тэма 2.1. Праблема першапачатковага засялення тэрыторыі Беларусі 

Прыроднае асяроддзе ў антрапагене Беларусі. Мусцьерскія знаходкі на тэрыторыі 
Беларусі. Праблема першапачатковага засялення тэрыторыі Беларусі: час і асноўныя 
шляхі. 

Тэма 2.2. Помнікі позняга палеаліту на тэрыторыі Беларусі 
Позні палеаліт на тэрыторыі Беларусі. Палеагеаграфія эпохі. Помнікі. Асаблівасці 

матэрыяльнай культуры насельніцтва. Характарыстыка крамянёвага інвентару. 
Гаспадарчыя заняткі насельніцтва. Пытанні храналогіі і культурнай інтэрпретацыі.  

Тэма 2.3. Фінальны палеаліт на тэрыторыі Беларусі. Гамбургская культура. 
Культура бромме-лінгбі. Валкушанская культура 

Фінальны палеаліт на тэрыторыі Беларусі. Асаблівасці палеагеаграфіі 
позналедавікоўя Беларусі. Накірункі засялення тэрыторыі Беларусі ў фінальным палеаліце. 
Фінальнапалеалітычныя культуры Беларусі. Гамбургская культура. Культура бромме-
лінгбі. Валкушанская культура. . Гісторыя археалагічага вывучэння. Гістарыяграфія. 
Арэал. Асноўныя тыпы помнікаў. Характарыстыка крамянёвага інвентару. Праблемы 
рэканструкцыі гаспадарчых заняткаў носьбітаў. Храналогія і перыядызацыя, месца 
беларускіх помнікаў у агульнаеўрапейскім культурным кантэксце. Праблемы генезісу. 
Гістарычныя лёсы насельніцтва.  

Тэма 2.4. Фінальны палеаліт на тэрыторыі Беларусі. Свідэрская культура. 
Грэнская культура 

Фінальны палеаліт на тэрыторыі Беларусі. Асаблівасці палеагеаграфіі 
позналедавікоўя Беларусі. Накірункі засялення тэрыторыі Беларусі ў фінальным палеаліце. 
Фінальнапалеалітычныя культуры Беларусі. Грэнская культура. Свідэрская культура. 
Гісторыя археалагічага вывучэння. Гістарыяграфія. Арэал. Асноўныя тыпы помнікаў. 
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Характарыстыка крамянёвага інвентару. Праблемы рэканструкцыі гаспадарчых заняткаў 
носьбітаў. Храналогія і перыядызацыя, месца ў агульнаеўрапейскім культурным 
кантэксце. Праблемы генезісу. Гістарычныя лёсы насельніцтва.  

Тэма 2.5. Кундская і бутаўская культуры на тэрыторыі Беларусі 
Асаблівасці палеагеаграфіі галацэна Беларусі. Асаблівасці развіцця матэрыяльнай 

культуры. Асноўныя тыпы паселішчаў і асаблівасці іх тапаграфіі. Характарыстыка 
гаспадарчых заняткаў. Мезалітычныя культуры на тэрыторыі Беларусі. Кундская культура. 
Бутаўская культура. Гісторыя археалагічага вывучэння. Гістарыяграфія. Арэал. Асноўныя 
помнікі. Характарыстыка крамянёвага інвентару. Храналогія і перыядызацыя. Праблемы 
генезісу. Гістарычныя лёсы насельніцтва.  

Тэма 2.6. Кудлаеўская і каморніцкая культуры на тэрыторыі Беларусі 
Асаблівасці палеагеаграфіі галацэна Беларусі. Асаблівасці развіцця матэрыяльнай 

культуры. Асноўныя тыпы паселішчаў і асаблівасці іх тапаграфіі. Характарыстыка 
гаспадарчых заняткаў. Мезалітычныя культуры на тэрыторыі Беларусі. Кудлаеўская 
культура. Каморніцкая культура. Гісторыя археалагічнага вывучэння. Гістарыяграфія. 
Арэал. Асноўныя помнікі. Характарыстыка крамянёвага інвентару. Храналогія і 
перыядызацыя. Праблема генезісу і гістарычных лёсаў. 

Тэма 2.7. Яніславіцкая культура. Помнікі нарачанскага тыпу 

Асаблівасці палеагеаграфіі галацэна Беларусі. Асаблівасці развіцця матэрыяльнай 
культуры. Асноўныя тыпы паселішчаў і асаблівасці іх тапаграфіі. Характарыстыка 
гаспадарчых заняткаў. Мезалітычныя культуры на тэрыторыі Беларусі. Яніславіцкая 
культура. Помнікі нарачанскага тыпу. Гісторыя археалагічнага вывучэння. Гістарыяграфія. 
Арэал. Асноўныя помнікі. Характарыстыка крамянёвага інвентару. Храналогія і 
перыядызацыя. Праблемы генезісу. Гістарычныя лёсы насельніцтва.  

Тэма 2.8. Культуры «ляснога неаліту» на тэрыторыі Заходняй Беларусі 
Неаліт. Агульная характарыстыка эпохі. Спецыфічныя рысы неаліту Беларусі. 

Палеагеаграфія сярэдняга галацэну Беларусі. Асноўныя тыпы паселішчаў і асаблівасці іх 
тапаграфіі. Заняткі і духоўны свет неалітычнага насельніцтва. Праблемы перыядызацыі і 
храналогіі. Неалітычныя культуры на тэрыторыі Беларусі. Культуры “ляснога неаліту”. 
Прыпяцка-нёманская і нёманская культуры. Гісторыя археалагічнага вывучэння. 
Гістарыяграфія. Арэал. Праблемы вылучэння лакальных варыянтаў. Асноўныя помнікі. 
Матэрыяльная культура насельніцтва. Кераміка. Крамянёвы інвентар. Праблема 
рэканструкцыі духоўнай культуры насельніцтва. Пытанні храналогіі і перыядызацыі. 
Праблемы генезісу. Гістарычныя лёсы насельніцтва.  

Тэма 2.9. Культуры «ляснога неаліту» на тэрыторыі Усходняй Беларусі 
Неаліт. Агульная характарыстыка эпохі. Спецыфічныя рысы неаліту Беларусі. 

Палеагеаграфія сярэдняга галацэну Беларусі. Асноўныя тыпы паселішчаў і асаблівасці іх 
тапаграфіі. Заняткі і духоўны свет неалітычнага насельніцтва. Праблемы перыядызацыі і 
храналогіі. Неалітычныя культуры на тэрыторыі Беларусі. Культуры “ляснога неаліту”. 
Днепра-данецкая культура на тэрыторыі Беларусі. Верхнедняпроўская культура. Гісторыя 
археалагічнага вывучэння. Гістарыяграфія. Арэал. Праблемы вылучэння лакальных 
варыянтаў. Асноўныя помнікі. Матэрыяльная культура насельніцтва. Кераміка. Крамянёвы 
інвентар. Праблема рэканструкцыі духоўнай культуры насельніцтва. Пытанні храналогіі і 
перыядызацыі. Праблемы генезісу. Гістарычныя лёсы насельніцтва.  

Тэма 2.10. Культуры «ляснога неаліту» на тэрыторыі Паўночнай Беларусі 
Неаліт. Агульная характарыстыка эпохі. Спецыфічныя рысы неаліту Беларусі. 

Палеагеаграфія сярэдняга галацэну Беларусі. Асноўныя тыпы паселішчаў і асаблівасці іх 
тапаграфіі. Заняткі і духоўны свет неалітычнага насельніцтва. Праблемы перыядызацыі і 
храналогіі. Неалітычныя культуры на тэрыторыі Беларусі. Культуры “ляснога неаліту”. 
Нарвенская культура. Культура тыповай грабеньчата — ямкавай керамікі. Усвяцкая 
культура. Гісторыя археалагічнага вывучэння. Гістарыяграфія. Арэал. Праблемы 
вылучэння лакальных варыянтаў. Асноўныя помнікі. Матэрыяльная культура 
насельніцтва. Кераміка. Крамянёвы інвентар. Праблема рэканструкцыі духоўнай культуры 
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насельніцтва. Пытанні храналогіі і перыядызацыі. Праблемы генезісу. Гістарычныя лёсы 
насельніцтва.  
Тэма 2.11. Культуры лейкападобных кубкаў і шарападобных амфар на тэрыторыі 

Беларусі. 
Культуры “цэнтральнаеўрапейскага” неаліту на тэрыторыі Беларусі. Культура 

лейкападобных кубкаў. Культура шарападобных амфар. Агульная характарыстыка. 
Гісторыя археалагічнага вывучэння. Гістарыяграфія. Арэал. Накірункі і механізмы 
распаўсюджання. Храналогія і перыядызацыя. Асноўныя помнікі на тэрыторыі Беларусі. 
Характарыстыка матэрыяльнай культуры. Краснасельскія крэмнездабыўныя шахты. Роля ў 
развіцці супольнасцяў на тэрыторыі сучаснай Беларусі.  
 

Раздзел 3. Бронзавы век Беларусі 
Бронзавы век. Агульная характарыстыка эпохі. Агульнаеўрапейскія і рэгіянальныя 

сістэмы перыядызацыі і храналогіі. Асаблівасці бронзавага веку на тэрыторыі Беларусі ў 
агульнаеўрапейскім кантэксце. Асноўныя тыпы помнікаў. Гаспадарчыя заняткі і духоўны 
свет насельніцтва. 

Тэма 3.1. Кола культуры шнуравой керамікі на тэрыторыі Беларусі 
Асноўныя прыкметы кола культур шнуравой керамікі. Элементы “старашнуравога 

гарызонта” (“А-гарызонта”) на тэрыторыі Беларусі. Сярэднедняпроўская культура. 
Помнікі кола культуры шнуравой керамікі на Панямонні. Помнікі кола культуры 
шнуравой керамікі на Заходнім Палессі. Паўночнабеларуская культура. Гісторыя 
археалагічага вывучэння. Гістарыяграфія. Тэрыторыя распаўсюджання. Асноўныя 
паселішчы і могільнікі. Характарыстыка матэрыяльнай культуры. Гаспадарчая дзейнасць 
носьбітаў. Праблемы рэканструкцыі духоўнай культуры насельніцтва. Праблемы 
храналогіі і перыядызацыі. Праблемы генезісу. Гістарычныя лёсы насельніцтва.  

Тэма 3.2. Тшцінецкае культурнае кола на тэрыторыі Беларусі 
Помнікі тшцінецкага культурнага кола на тэрыторыі Беларусі. Гісторыя 

археалагічнага вывучэння. Гістарыяграфія. Арэал. Праблема вылучэння лакальных 
варыянтаў. Паселішчы. Жылыя і гаспадарчыя пабудовы. Матэрыяльная культура 
паселішчаў. Праблема ідэнтыфікацыі крэмнездабыўных абектаў носьбітаў тшцінецкіх 
культурных традыцый. Пахаванні. Пахавальны абрад. Пахавальны інвентар. Асаблівасці 
матэрыяльнай культуры. Гаспадарчая дзейнасць насельніцтва. Праблемы перыядызацыі і 
храналогіі. Праблема генезісу і мясцовых комплексаў тшцінецкага культурнага кола. 
Гістарычныя лёсы насельніцтва. 

Тэма 3.3. Культура шматвалікавай керамікі на тэрыторыі Беларусі 
Культура шматвалікавай керамікі на тэрыторыі Беларусі. Гісторыя археалагічнага 

вывучэння. Гістарыяграфія. Матэрыялы культуры шматвалікавай керамікі на тэрыторыі 
Беларусі. Арэал. Паселішчы. Пахаванні. Асаблівасці матэрыяльнай культуры. Праблемы 
датавання. Асноўныя падыходы да вызначэння шляхоў і механізмаў распаўсюджання 
культуры шматвалікавай керамікі на тэрыторыі Беларусі. 

Тэма 3.4. Позні бронзавы век на тэрыторыі Беларусі як даследчыцкая праблема 
Позні бронзавы век на тэрыторыі Беларусі. Праблемы вылучэння позняга этапу 

бронзавага веку на тэрыторыі Беларусі. Комплексы лебядоўскага (позняга сосніцкага) 
тыпу. Прыбарскі курганны могільнік. Помнікі тыпу Нача. Культура ранняй штрыхаванай 
керамікі. Позні этап бронзавага веку на Паазері. Распаўсюджанне комплексаў з 
тэкстыльнай і штрыхаванай керамікай. Праблемы вывучэння гаспадарчай дзейнасці 
чалавека ў познім бронзавым веку на тэрыторыі Беларусі. Перспектывы рэканструкцыі 
сацыяльнай структуры супольнасцяў. Перспектывы рэканструкцыі светапоглядных 
уяўленняў насельніцтва. 

 
Раздзел 4. Жалезны век Беларусі. Эпоха Вялікага перасялення народаў 
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Тэма 4.1. Лужыцкая і паморская культуры на тэрыторыі Беларусі 
Матэрыялы лужыцкай культуры на тэрыторыі Беларусі. Тэрыторыя 

распаўсюджання. Кантэкст выяўлення. Помнікі паморскай культуры на тэрыторыі 
Беларусі. Паходжанне, тэрыторыя распаўсюджання, датаванне і лакальныя асаблівасці. 
Гаспадарчая дзейнасць, сувязі з суседнімі культурамі. Характарыстыка пахавальнага 
абраду і домабудаўніцтва, матэрыяльная культура. Гістарыяграфія і сучасны стан 
вывучэння помнікаў паморскай культуры на землях Беларусі. Гістарычны лёс і праблема 
этнічнай інтэрпрэтацыі насельніцтва. 

Тэма 4.2. Мілаградская культура 
Гісторыя вывучэння. Храналогія. Тэрыторыя. Матэрыяльная культура. Сацыяльна-

эканамічнае і духоўнае развіццё насельніцтва. Праблема этнічнай прыналежнасці. 
Паходжанне і гістарычны лёс. 

Тэма 4.3. Культуры штрыхаванай керамікі 
Гісторыя вывучэння культуры. Тэрыторыя рассялення плямёнаў. Паселішчы і 

жытлы. Матэрыяльная культура і гаспадарчая дзейнасць. Паходжанне, храналогія і 
этнічная прыналежнасць. 

Тэма 4.4. Зарубінецкая культура і праблема помнікаў постзарубінецкага 
гарызонту ў Беларусі 

Гістарыяграфія. Тэрыторыя. Паселішчы і могільнікі. Рэчавы комплекс. Асаблівасці 
палескага і верхнядняпроўскага (тыпу Чаплін і Кісцяні-Чачэрск) варыянтаў культуры. 
Праблемы храналогіі, генезіса і этнічнай прыналежнасці. Праблема постзарубінецкага 
гарызонту на тэрыторыі Беларусі. 
Тэма 4.5. Днепра-дзвінская культура 

Гістарыяграфія. Тэрыторыя распаўсюджання і лакальныя асаблівасці. Характар 
паселішчаў і жытлаў. Матэрыяльная культура і пытанні датавання. Гаспадарчая дзейнасць, 
сувязі з суседнімі культурамі. Паходжанне, храналогія і этнічная прыналежнасць. 

Тэма 4.6. Помнікі кіеўскай культуры 
Гістарыяграфія. Тэрыторыя. Агульная характарыстыка культуры. Верхнедняпроўскі 

варыянт кіеўскай культуры. Паселішчы і жытлы. Могільнікі. Рэчавы комплекс. Праблемы 
храналогіі, генезіса, этнічнай прыналежнасці. 

Тэма 4.7. Помнікі вельбарскай культуры на тэрыторыі Беларусі 
Гістарыяграфія. Агульная характарыстыка вельбарскай культуры. Вельбарская 

культура на тэрыторыі Беларусі. Пахавальны абрад. Рэчавы комплекс. Праблемы 
храналогіі, генезіса, этнічнай прыналежнасці. Імпарты і ўплывы насельніцтва вельбарскай 
і чарняхоўскай культур на гісторыка-культурнае развіццё кола культур 
усходнееўрапейскай лясной зоны на тэрыторыі Беларусі. 

Тэма 4.8. Пражская культура 
Гісторыя вывучэння. Тэрыторыя. Паселішчы. Жылыя і гаспадарчыя пабудовы. 

Могільнікі і пахавальны абрад. Характарыстыка керамічнага і рэчавага комплексу. 
Праблемы храналогіі. Накірункі рассялення раннегістарычных славян. Помнікі тыпу 
Карчак і Сукаў-Дзедзіцэ. Асаблівасці раннеславянскіх комплексаў на Беларускім Палессі. 
Праблема этнагенезу славян. 

Тэма 4.9. Калочынская культура 
Гісторыя вывучэння. Тэрыторыя. Катэгорыі помнікаў. Рэчавы комплекс. Праблемы 

датавання. Асаблівасці калочынскай культуры на тэрыторыі Беларусі. Генезіс і этнічная 
інтэрпрэтацыя.  

Тэма 4.10. Банцараўская культура і культура ранніх доўгіх курганоў 
Гістарыяграфія. Тэрыторыя. Паселішчы. Матэрыяльная культура. Праблемы 

пахавальнага абраду. Храналогія, генезіс, этнічная інтэрпрэтацыя. Пытанне аб суадносінах 
банцараўскай культуры з тушамлінскай культурай. Культура пскоўскіх доўгіх курганоў 
(тэрыторыя, могільнікі і пахавальны абрад, паселішчы, рэчавы комплекс, храналогія, 
генезіс, праблемы этнічнай інтэрпрэтацыі). 
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Тэма 4.11. Культура ўсходнелітоўскіх курганоў 
Гістарыяграфія. Тэрыторыя, могільнікі, пахавальны абрад, паселішчы, рэчавы 

комплекс, храналогія, генезіс, праблемы этнічнай інтэрпрэтацыі. 
Тэма 4.12. Праблема этнагенезу славян па археалагічных даных 

Адлюстравнне агульнасці гістарычных славян эпохі Вялікага перасялення народаў у 
археалагічных матэрыялах (пражская, Іпацешты-Кындзешты-Чурэл, Сукава-Дзедзіцкая 
культуры). Культуры «славянскага» кола (пражская, пянькоўвская, калочынская) – 
агульныя і адрозныя рысы. Праблема фарміравання пражскай культуры. 
 

Раздзел 5. Археалогія Беларусі ранняга сярэднявечча 
Тэма 5.1. Археалагічныя культуры VIII – X стст. на тэрыторыі Беларусі 
Агульная характарыстыка археалагічных культур (паселішчы, могільнікі, рэчавы 

комплекс). Тэрыторыя. Храналогія. Сувязь з летапіснымі плямёнамі.  
Тэма 5.2. Летапісныя крывічы, дрыгавічы, радзімічы па археалагічных даных 

Сувязь летапісных звестак з археалагічным матэрыялам. Этнавызначальныя 
маркеры. Праблема храналогіі. Матэрыяльная культура. 

Тэма 5.3. Раннесярэднявечнае насельніцтва Беларускага Панямоння 
Сувязь летапісных звестак з археалагічным матэрыялам. Балта-славянскія 

ўзаемадносіны. Культура ўсходнелітоўскіх курганоў. Вывучэнне каменных курганоў і 
каменных магіл. 

Тэма 5.4. Гарады Полацкай зямлі 
Тапаграфічная структура і матэрыяльная культура. Этапы вывучэння і асноўныя 

даследчыкі. Роля і месца Полацка ў беларускай археалогіі. Элементы тапаграфічнай 
структуры горада IX—XVII стст.: замкі, пасады, манастыры (тэрыторыя, храналогія, 
культурны слой). Старажытны Мінск. Праблема месцазнаходжання старажытнага Мінска. 
Тапаграфія і абарончыя збудаванні. Планіроўка і забудова. Жылыя і гаспадарчыя 
пабудовы. Мінскі храм. Гандаль і залатарства, рамяство і сельская гаспадарка. Горад і 
акруга. 

Тэма 5.5. Гарады Тураўскай зямлі 
Асноўныя археолагі-даследчыкі. Гісторыя вывучэння Турава. Асаблівасці 

тапаграфіі, характарыстыка культурных напластаванняў. Забудова: драўляная і 
манументальная. Тапаграфія і планіроўка гарадоў: Пінска, Берасця, Давыд-Гарадка, 
Слуцка, Клецка, Рагачова і інш. Абарончыя ўмацаванні, заняткі насельніцтва. Гандлёвыя і 
культурныя сувязі з іншымі землямі. 

Тэма 5.6. Раннесярэднявечныя гарады Верхняга Панямоння 
Асноўныя даследчыкі. Тапаграфія, абарончыя збудаванні, забудова. Помнікі 

манументальнага дойлідства: пералік, характарыстыка, вытокі. Культурныя і гандлёвыя 
сувязі з паўночнымі і паўднёвымі краінамі па матэрыялах археалагічных раскопак. 
Матэрыяльная культура насельніцтва. 

Тэма 5.7. Сельскія паселішчы ранняга сярэднявечча на тэрыторыі Беларусі 
Тапаграфія сельскіх паселішчаў і іх памеры. Тып забудовы, асноўныя віды жылых і 

гаспадарчых пабудоў. Земляробства і жывёлагадоўля, вясковае рамяство. Пахавальныя 
помнікі. Феадальныя замкі. Прыкметы феадальных замкаў. Вішчынскі замак. 

Тэма 5.8. Гандлёвыя і культурныя сувязі ранняга сярэднявечча на тэрыторыі 
Беларусі 

Нарманскае пытанне. Шлях «з варагаў у арабы». Шлях «з варагаў у грэкі». Усходні 
вектар сувязяў. Кантакты з краінамі Заходняй Еўропы.  

Тэма 5.9. Пахавальныя помнікі ранняга сярэднявечча на тэрыторыі 
Беларусі 

Пахаванне як адлюстраванне сацыяльнага статусу памерлага, яго этнічнай 
прыналежнасці, духоўнай культуры грамадства. Тыпы язычніцкіх пахавальных помнікаў 
розных рэгіёнаў. Уплыў хрысціянства на пахавальную абраднасць. Гарадскія і сельскія 
могільнікі. 
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Тэма 5.10. Помнікі раннесярэднявечнага мураванага дойлідства на тэрыторыі 
Беларусі 

Помнікі культавай архітэктуры. Сафійскі сабор. Манастырскія комплексы. Полацкая 
архітэктурная школа. Гродзенская архітэктурная школа. Дойлідства Тураўскай зямлі. 
Свецкія мураваныя збудаванні ранняга сярэднявечча. 
 

Раздзел 6. Археалогія позняга сярэднявечча — ранняга Новага часу 
Тэма 6.1. Гарады XIV—XVIII стст. на тэрыторыі Беларусі 

Крыніцы па побытавой і масавай забудове, планіроўцы гарадоў XIV—XVIII стст. 
Даныя археалогіі, картаграфіі, пісьмовых крыніц. Змены ў гарадской тапаграфіі і іх 
прычыны. Культавыя і грамадскія пабудовы ў структуры беларускага горада XIV—XVIII 
стст. 

Тэма 6.2. Замкі і мястэчкі XIV—XVIII стст. на тэрыторыі Беларусі 
Эвалюцыя паняцця замак ў XIV—XVIII стст. Храналогія замкаў. Этапы вывучэння. 

Асноўныя даследчыкі, літаратура. Замкі драўляныя і мураваныя. Матэрыяльная культура 
замкаў. Планіроўка і забудова мястэчак. Матэрыяльная культура. 

Тэма 6.3. Археалагічнае вывучэнне палей бітваў і месцаў масавых растрэлаў на 
тэрыторыі Беларусі 

Методыка археалагічнага вывучэння і замежны вопыт. Падводная археалогія. Вайна 
1812 года. Трасцянец. Курапаты. 
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