
Каталог учебной дисциплины (модуля) 
 

Название учебной дисциплины  
(модуля) 

Археология Беларуси 

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

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

44 

лекционные 34 
семинарские 10 
практические  
лабораторные  
Форма отчетности Экзамен 
Количество кредитов 2 

Содержание дисциплины 
Учебная дисциплина направлена не только на получение студентами знаний 
в области этой дисциплины, но и на формирование исторического мышления, 
гуманистического мировоззрения у будущего специалиста-историка. Целью 
изучения учебной дисциплины является формирование у студентов 
представления об археологии как самостоятельной по методам исследования 
науке, призванной реконструировать историческое прошлое, а также 
приобретение знаний об археологическом наследии Беларуси. Студенты 
получают теоретические знания, знакомятся с методикой проведения 
археологических исследований: от разведки до кабинетной обработки 
материалов. Археологическое наследие изучается в контексте проживания 
людей на территории Беларуси: от первоначального заселения в каменном 
веке, через изучение культур палеолита, мезолита, неолита и бронзового 
века, поселений железного века, племенных объединений и государственных 
образований к археологии зрелого средневековья. Экономика, культура, 
религия изучаются через артефакты и археологические комплексы, 
найденные на территории Беларуси в результате работы археологов. 

 
 

Заведующий кафедрой всеобщей истории  
и методики преподавания истории       А.А.Корзюк 
 
  



Каталог вучэбнай дысцыпліны (модуля) 
 

Назва вучэбнай дысцыпліны 
(модуля) 

 Археалогія Беларусі 

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

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

44 

лекцыйныя 34 
семінарскія 10 
практычныя  
лабараторныя  
Форма выніковага кантролю Экзамен 
Колькасць крэдзітаў 2 

Змест дысцыпліны 
Вучэбная дысцыпліна скіравана не толькі на атрыманне студэнтамі ведаў 
ў галіне гэтай дысцыпліны, але і на фарміраванне гістарычнага мыслення, 
гуманістычнага светапогляду ў будучага спецыяліста-гісторыка. Мэтай 
вывучэння вучэбнай дысцыпліны з’яўляецца фарміраванне ў студэнтаў 
уяўлення пра археалогію як самастойную па метадах даследавання навуку, 
прызваную рэканструіраваць гістарычнае мінулае, а таксама набыцце ведаў 
пра археалагічную спадчыну Беларусі. Студэнты атрымліваюць тэарэтычныя 
веды, знаёмяцца з методыкай правядзення археалагічных даследаванняў: ад 
разведкі да кабінетнай апрацоўкі матэрыялаў. Археалагічная спадчына 
вывучаецца ў кантэксце пражывання людзей на тэрыторыі Беларусі: ад 
першапачатковага засялення ў каменным веку, праз вывучэнне культур 
палеаліту, мезаліту, неаліту і бронзавага веку, паселішчаў жалезнага веку, 
племянных аб’яднанняў і дзяржаўных утварэнняў да археалогіі сталага 
сярэднявечча. Эканоміка, культуры, рэлігія вывучаюцца праз артэфакты і 
археалагічныя комплексы, знойдзеныя на тэрыторыі Беларусі ў выніку працы 
археолагаў. 
 
 
Загадчык кафедры ўсеагульнай гісторыі   
і методыкі выкладання гісторыі        А.А.Корзюк 
 


