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ТЭМАТЫКА КСР ПА КУРСУ “АРХЕАЛОГІЯ” 
Веснавы семестр 

 
На гістарычным факультэце БДУ практыкуецца модульна-рэйтынгавая 

сістэма, калі ўлічваецца не толькі ўзровень адказу студэнта на заліку альбо 
экзамене, але і якасць працы цягам семестру.  

Праграма курсу “Археалогія” прадугледжвае ў веснавым семестры 
такія формы кантролю ведаў студэнтаў, якдзве прамежкавыя работы і 
выніковы экзамен. Умовай допуску да здачы экзамену з’яўляецца паспяховае 
выкананне абедвюх работ.  

Ніжэй прыводзіцца тэматыка КСР.Пры выкананні заданняў варта 
карыстацца лекцыйным і дапаможным матэрыялам. Спіс рэкамендаванай 
літаратуры прыведзены ў адпаведным файле. 

 
КСР № 1. Тэма: “Археалогія Беларусі каменнага і бронзавага 

вякоў” 
Выканайце два заданні: 
1) Складванне тэрміналагічнага слоўніку. 
Самастойна складзіце слоўнік, які налічвае 10 паняццяў, што датычаць 

археалогіі Беларусі каменнага і бронзавага вякоў. Дайце тлумачэнні 
выбраным тэрмінам. 

2) Складванне геаграфічнага слоўніку. 
Самастойна складзіце слоўнік, які налічвае 5геаграфічных аб’ектаў, 

што датычаць археалогіі Беларусі каменнага і бронзавага вякоў. Патлумачце 
значнасць выбраных аб’ектаў для археалагічнай навукі. 
 

КСР № 1. Тэма: “Археалогія Беларусі жалезнага веку і эпохі 
сярэднявечча” 

Выберыце адно з прапанаваных ніжэй заданняў: 
1) Складзіце табліцу “Параўнаўчы аналіз археалагічных культур”. 

Абярыце і параўнайце дзве сінхронныя археалагічныя культуры (арэал адной 
з іх павінен размяшчацца на тэрыторыі Беларусі, другой – па-за межамі 
краіны). Крытэрыі для параўнання вызначце самастойна. 

2) Складзіце табліцу “Параўнаўчы аналіз гарадоў эпохі ранняга 
сярэднявечча”. Абярыце два гарады (адзін з іх павінен размяшчацца на 
сучанай тэрыторыі Беларусі, другі – па-за межамі краіны, аднак павінен 
адносіцца да ліку старажытнарускіх гарадоў), і параўнайце іх асаблівасці, 
вызначаныя паводле археалагічных даных. Крытэрыі для параўнання 
прадумайце самастойна. 

Узор табліцы: 

Крытэрый параўнання Назва археалагічнай культуры 
(альбо гораду), лакалізаванай на 
тэрыторыі Беларусі 

Назва археалагічнай культуры 
(альбо гораду), лакалізаванайпа-
за межамі краіны 
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Усе работы пісьмовыя. Яны павінны быць быць дасланыя на 
электронную пошту выкладчыка ў вызначаныя тэрміны. 

e-mailvaitovich.aliaksandra@gmail.com 
 
Тэрмін выканання работ: 
КСР № 1 – да 10.03.2015 
КСР № 2 – да 06.04.2016 
Пры атрыманні работы пасля вызначанага тэрміну адзнака будзе 

зніжацца на 1 бал. 
 
Тэкст можа быць напісаны на любой з дзяржаўных моў.  
 
 
 


