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Археалогія – адна з фундаментальных, базавых гістарычных 
дысцыплін, веданне якой з’яўляецца абавязковай як для спецыялістаў-
гісторыкаў, так і для музеязнаўцаў.  

 
Паводле Праграмы, на вывучэнне дысцыпліны “Археалогія” 

прадугледжана 18 аудыторных гадзін (лекцыі) і 130 гадзін самастойнай 
працы. Самастойная праца студэнта заключаецца ў азнаямленні з вучэбнай 
і навуковай літаратурай, а таксама самаправерцы атрыманых ведаў . 

 
У якасці асноўнай вучэбнай літаратуры па курсу 

рэкамендуюцца наступныя падручнікі:  
1. Авдусин Д.А. Основы археологии. М. 1989. 
2. Археология: Учебник /Под ред. В.Л. Янина. М., 2006. 
3. Загорульский Э. М. Древняя история Белоруссии. Очерки этнической 

истории и материальной культуры до IX века. Мн., 1977. 
4. Колосов А.В. Основы археологии. – Могилев, 2012.  
 
Для паглыбленага вывучэння асобных пытанняў пажадана 

азнаямленне з дадатковай вучэбнай літаратурай, а таксама спецыяльнымі 
навуковымі публікацыямі. Для ўдакладнення значэнняў тэрмінаў і 
паняццяў, якія выкарыстоўваюцца ў вучэбнай і навуковай літаратуры, 
рэкамендуецца звяртацца да слоўнікаў і дапаможнікаў (спісы прыведзены ў 
адпаведным файле).  

 
Вучэбная і навуковая літаратура, неабходная для вывучэння курса 

“Археалогія”, знаходзіцца ў фондах Фундаментальнай бібліятэкі БДУ, а 
таксама Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі і Цэнтральнай навуковай 
бібліятэкі ім. Я. Коласа.  

 
Шматлікія публікацыі размешчаны ў сеціве Інтэрнэт. Спіс сайтаў 

надзвычай вялікі, вось толькі некаторыя прыклады Інтэрнэт-рэсурсаў: 
 Сайт археалогіі Беларусі каменнага веку www. archeotopia.com 
 Археология России // http://www.archeologia.ru/  
 Археология.РУ – Скифика – Кельтика // http://archaeology.ru/index.html  
 Археомир // http://julycat.narod.ru/index.html  
 «Архей» // http://arheay.chat.ru/  
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 Исторический словарь // http://www.dic.academic.ru/library.nsf/hist_dic/ 
 Мировая антропология, этнография, археология в лицах: Web 

справочник // http://www.sati.archaeology.nsc.ru/encyc_top/encyc17/  
 Сервер восточноевропейской археологии // 

http://www.archaeology.kiev.ua/ 
 BRONZA-LIB – Web-библиотека археологической литературы // 

http://www.bronza-lib.narod.ru/index.html  
 
Для самаправеркі ўвазе студэнтаў прапануюцца тэставыя заданні (гл. 

адпаведны файл).  
 
Праграмай прадугледжаны такія формы кантролю ведаў студэнтаў, як 

залік (у 1 семестры) і іспыт (у 2 семестры).  
 
Варта памятаць, што на гістарычным факультэце БДУ практыкуецца 

модульна-рэйтынгавая сістэма, калі ўлічваецца не толькі ўзровень 
адказу студэнта на іспыце, але і якасць працы цягам семестру. 

Выніковая адзнака, якую атрымае студэнт на іспыце, будзе складацца з 
дзвюх адзнак: 1) адзнакі за працу ў семестры (па выніках напісання работы); 
2) адзнакі за адказ на іспыце. Для І курса прыняты каэфіцыент 0,5 (50% х 
50%).  

У другім (весеннім) семестры прадугледжваецца выкананне студэнтамі 
самастойнай работы (тэматыка і рэкамендацыі па выкананні пададзены ў 
асобным файле). 

Работы трэба дасылаць на эл. пошту выкладчыка 
A.U.Zuyeva@gmail.com альбо прадстаўляць на кафедру археалогіі і 
спецыяльных дысцыплін гістарычнага факультэта БДУ (Чырвонаармейская 
6, каб. 43).  

Апошні тэрмін здачы – трэці дзень завочніка ў весеннім семестры (май 
2015 г.). 

 
 

 


