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1. Археалогія і яе месца ў сістэме навук 

Паняцце «археалогія» і яго эвалюцыя. Аб’ект і прадмет археалогіі. 

Месца археалогіі ў сістэме навук. 

Сацыяльныя функцыі археалогіі.  

Археалагічная спецыялізацыя.  

 

2. Археалагічныя артэфакты і помнікі 

Паняцце «артефакт». Катэгорыі артэфактаў. Паняцці «індустрыя», 

«інвентар».  

Паняцце «археалагічны помнік». Суадносіны паняццяў 

«старажытнасці», «рэчавы помнік», «помнік матэрыяльнай культуры», 

«археалагічны помнік». Асноўныя катэгорыі археалагічных помнікаў.  

Паняцце «комплекс». Закрыты і адкрыты комплексы. Пахавальны 

комплекс і яго структура.  

Культурны слой. Сцярыльная праслойка. Мацярык. Пахаваная глеба. 

Паняцце «in situ». Вызначэнне ступені інфарматыўнасці культурнага слою.  

Планіграфія. Стратыграфія. Мікрастратыграфія. 

  

3. Археалагічны факт і працэдура археалагічнага даследавання 

Навуковы факт. Гістарычны факт. Археалагічны факт. Археалагічны 

факт і рух інфармацыі.  

Узроўні даследавання. Эмпірычнае даследаванне. Інтэрпрэтацыйна-

тэарэтычнае даследаванне. Агульнатэарэтычнае (метадалагічнае) 

даследаванне. 

Працэдура даследавання. Дэдуктыўная працэдура. Індуктыўная 

працэдура. Праблемна-ўстановачная працэдура.  



 

4. Метадалагічная база даследавання 

Падыход – прынцыповая метадалагічная арыентацыя даследавання, 

вядучы стратэгічны прынцып. Сістэмны падыход. Канструктыўна-

марфалагічны і інфармацыйны падыходы. Семантычны падыход. 

Культурна-гістарычны падыход. Междысцылінарны падыход.  

Прынцыпы даследавання. Агульнанавуковыя прынцыпы даследавання 

і іх спецыфіка ў археалогіі. Навуковасць; аб’ектыўнасць; гістарызм і 

актуалізм; сістэмнасць і прыцып неўпарадкаванасці. Прыватна-навуковыя 

прынцыпы. Традыцыйныя прынцыпы раскопак: рэчазнаўчы, сенсацыйнасці, 

аўтэнтычнасць знаходак, прынцып аднаўлення. Прынцыпы, накіраваныя на 

пазнанне грамадства і культуры: аніматызацыя, усебаковасць вывучэння, 

прынцып усебаковай падрыхаванасці, стуктурны прынцып, прынцып 

выяўлення ўзаемасувязі знаходак, прынцып беражлівасці. 

 

5. Структура археалагічнага даследавання 

1. Пастаноўка праблемы. Вызначэнне аб’екту і прадмету 

даследавання. Залежнасць прадмета даследавання ад даследчых задач, 

пануючай навуковай тэорыі. 

2. Збор і здабыча матэрыялаў.  

Палявая і камеральная праца археолага. Выбар метадаў палявых 

даследаванняў. Асаблівасці культурнага слою на помніках розных эпох. 

Вызначэнне ступені інфарматыўнасці культурнага слою. Паняцці 

“акультурацыя” і “натурацыя”. Планіграфія. Стратыграфія. 

Мікрастратыграфія. Паняцце “in situ”.  

3. Крыніцы даследавання. Паняцце “археалагічныя крыніцы”. 

Спецыфіка археалагічных крыніц. Суадносіны паняццяў “жывая” і 

“мёртвая” культуры. Гістарычная інфармацыя ў археалагічных крыніцах. 

Класіфікацыі археалагічных крыніц. Крытыка археалагічных крыніц. 



Фарміраванне ўяўленняў аб неабходнасці крытыкі археалагічных крыніц. 

Знешняя і ўнутраная крытыка. 

4. Апрацоўка матэрыялаў і папярэдні аналіз даных.  

Вызначэнне складу рэчываў і крыніц паходжання археалагічных 

матэрыялаў. Элементны аналіз рэчываў. Хімічныя і фізічныя метады 

даследаванняў: мінералагічны, хімічны, спектральны, рэнтгенаспектральны 

аналізы, металаграфічны, рэнтгенаструктурны, люмінісцэнтны метады, 

петраграфія.  

Вывучэнне тэхналогіі вырабу рэчаў. Паняцце “індустрыя”. 

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.  

Апісанне археалагічных матэрыялаў і даных. Мова і структура 

апісання. Прынцыпы апісання: аб’ектыўнасць, уніфікацыя, відавочнасць. 

Спосабы апісання. Графічная і фотафіксацыя археалагічных матэрыялаў. 

5. Першасная апрацоўка даных. Сістэматызацыя і класіфікацыя. Віды 

класіфікацый. Спосабы пабудовы класіфікацый. Класіфікацыя і тыпалогія.  

Матэматычны апарат у археалогіі. Статыстычныя метады апрацоўкі 

даных.  

6. Культурна-храналагічная атрыбуцыя матэрыялаў. 

Паняцце «археалагічная культура».  

Крытэрыі вылучэння археалагічных культур: храналагічны, 

тэрытарыяльны, стылістычны, каварыяцыйны, карэляцыйна-тыпалагічны, 

тыпакомплексны падыходы.  

Праблема аб’ёма паняцця «археалагічная культура». Культурна-

гістарычная вобласць. Культурна-гістарычная зона. Археалагічная 

правінцыя. Тэхнакомплекс. Індустрыя. Культурнае кола. Культурны 

гарызонт. Культурны пакет.  



Мадэлі археалагічнай культуры: мадэль “культурных цаглін”, 

“радыяльная мадэль”, “політэтычная мадэль”. 

Праблема статуса археалагічнай культуры. Археалагічная культура і 

этнас. Этнатэрытарыяльны падыход. Этнакомплексны падыход. Этнічныя 

прыкметы і праблема іх пошукаў у археалагічным матэрыяле.  

7. Архалагічная храналогія і перыядызацыя. Адносная і абсалютная 

храналогіі. Сінхранізацыя. Метады датавання. Тыпалагічны метад. 

Стратыграфічны метад. Датыроўка па пісьмовым крыніцам. Датыроўка па 

манетам. Датыроўка па аналогіям. Метад серыяцыі. Дэндрахраналагічны 

метад. Радыевугляродны метад. Калібрыцыя. Тэрмалюмінісцэнтны метад. 

Археамагнітнае датаванне. Каліева-аргонны метад. Геалагічнае і 

палеанталагічнае вызначэнне ўзросту палеалітычных стаянак.  

8. Тыпалагічны метад. Фармальна-тыпалагічны метад. Тыпалогія як 

сродак вывучэння эвалюцыі рэчаў. Тыпалогія як спосаб класіфікацыі. 

Картаграфічны метад. 

9. Інтэрпрэтацыя даных. Гістарычныя рэканструкцыі.  

Задача даследчыка – вызначэнне не толькі таго, як адбываліся тыя ці 

іншыя змены, але і чаму яны адбываліся. 

Факты і іх інтэрпрэтацыя. Узроўні інтэрпрэтацыі. Неадназначнасць 

гістарычных інтэрпрэтацый. Патэнцыяльныя і рэальныя магчымасці 

культурна-гістарычных інтэрпрэтацый. Асноўныя метады такой 

інтэрпрэтацыі: параўнальна-гістарычны, рэтраспектыўны і інш.  

Этнаграфічныя паралелі ў археалагічных даследаваннях. 

Абмежаванасць этнаграфічных аналогій. Этнаархеалогія.  

Роля антрапалагічных даных у рэканструкцыі культурна-гістарычных 

і этнічных працэсаў  

Праблемы выкарыстання лінгвістычных даных пры інтэрпрэтацыі 

археалагічных даных. 

 


