
Археологія 

Тип дисципліни:  

Нормативна 

Семестр:  

Перший. 

Обсяг дисципліни:  

Загальна кількість годин – 120 (кредитів ЕСТS – 4), аудиторні години: лекції – 32 год., 

семінарські заняття – 32 год. 

Лектор:  

Викладач Менько В. І.  

Результати навчання:  

Знання: 

Понять та категорії таких як: археологічна пам'ятка, стоянка, культурний шар, 

стратиграфія, ярус, перекоп, поховальний горизонт, материк, археологічна культура, 

археологічна розвідка, шурф, траншея, періодизація, антропоїдні предки людини, людина 

сучасного типу, демографічний вибух, праобщина, рід, плем’я, родова община, індустрія, 

відтворююче господарство, привласнююче господарство, “мезолітична революція”, 

“неолітична революція”, поділ праці, лабораторні і польові археологічні дослідження, 

археологічне датування, знаряддя праці, археологічна культура, археологічний тип, 

суспільно-історична область, локальний варіант, автохтонна культура, прийшла культура, 

дописемний період людства, писемний період людства, докерамічний неоліт, архітектура, 

монументальне мистецтво, льодовиковий період, міжльодовиковий період, археологічна 

культура, античне місто, давньоруське місто, місто візантійського типу, планувальна 

структура, тип поселення, археологічний тип, локальний варіант, антична архітектура, 

скіфський звіриний стиль, автохтонність, давньоруська держава, Галицько-Волинська 

держава, господарство, житло, поховальний обряд, кераміка, металеві знаряддя, 

антропологічний тип. 

Уміння: 

 описувати та класифікувати основні категорії археологічного матеріалу; 

 застосовувати різні методики для створення реконструкцій історичного рівня; 

 характеризувати основні риси матеріальної і духовної культури давніх суспільств; 

 описувати крем’яні вироби, кераміку, складати плани поселень, розкопів, об’єктів; 

 описувати стратиграфію, культурний шар, фотографувати відкриті об’єкти з 

належним набором позначень, укладати інвентарні таблиці; 

 на підставі детального аналізу археологічних матеріалів глибоко  аналізувати 

кожний період в розвитку археологічної епохи (палеоліт, мезоліт, неоліт, енеоліт, 

бронзовий вік, ранньозалізний вік), виділяти в розвитку археологічних культур 

корінні проблеми: розвиток культури (археологічної культури, датування, етапи 

розвитку, тип господарювання, типи поселень, житла, споруди, поховальний обряд, 

кераміка, металеві знаряддя, кам’яні та кістяні знаряддя, антропологічний тип 

населення), розвиток і піднесення культури та мистецтва; 

 інтерпретувати свідчення писемних джерел (вістки про кіммерійців, скіфів, сарматів, 

Геродота тощо); 

 згідно пануючих в сучасній історіографії археології методології та дослідницьких 

технік, інтерпретувати корінні проблеми; 

 розкривати основні тенденції в розвитку науки про археологію міст Античного 

Причорномор’я, етногенезу слов’ян, Київської Русі, Галицько-Волинської держави, 

Нового та Новітнього часу. Подати характеристику джерельної бази та 

археологічного матеріалу, хронології та існуючої періодизації епох; 

Здатності: 

 застосовувати набуті знання та вміння з археології для формування відповідних знань 

та вмінь в учнів; 



 використовувати набуті знання та вміння для проведення історико-краєзнавчої роботи 

в школі.  

 працювати з історичними картами, археологічним матеріалом, схемами опису 

археологічних культур; 

 з’ясувати географічні та хронологічні межі тої чи іншої культури, міста, регіону, 

особливості археологічних досліджень; 

 виділяти в згаданих епохах корінні проблеми: виникнення, особливості формування 

культур та міст, їх етнокультурний та господарський розвиток, вплив природних умов 

на економіку та культуру, походження археологічної культури, особливості розвитку 

духовного життя та матеріальної культури; 

 

Спосіб навчання:  

аудиторне. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  

- Історія України,  

- Історія слов’янських народів, 

- Історія середніх віків, 

 

Зміст навчальної дисципліни:  

Предмет і завдання археології. Етапи розвитку археології, як науки. 

Всесвітньовідомі пам’ятки археології. Джерела,  методи, методологія археологічних 

досліджень; Історія становлення і розвитку вітчизняної та світової археології; Розвиток 

людського суспільства на території України в добу кам’яного віку; Енеоліт. Трипільська 

культура; Розвиток племен бронзового віку на території України; Залізний вік на території 

України. Археологічні культури ранньозалізного віку;Античні міста Північного 

Причорномор’я. Велика грецька колонізація. Історія і археологія Ольвії та інших центрів 

античної культури Півдня України; Етногенез та походження слов’ян. Археологічні 

культури першої половини І тис. н.е. Археологічні культури V-VII cт. Матеріальна та 

духовна культура; Археологія Київської Русі. Розвиток матеріальної та духовної культури. 

Археологія Києва. Пізньосередньовічні пам’ятки України.  Археологія Нового часу. 
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Форми та методи навчання:  

лекції, семінарські заняття, самостійна робота. 

Методи і критерії оцінювання:  

– поточний контроль: усні відповіді на семінарських заняттях, виконання контрольної 

роботи, співбесіда з лектором. 

– підсумковий контроль: залік. 

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання:  

українська. 

Кафедра: 

давньої історії України та спеціальних історичних дисциплін. 

 

 


