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Тема “ПОЛЬОВІ АРХЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ: МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ  

ТА ПРОВЕДЕННЯ” 

 

1. Археологічні розвідки: мета, завдання, види розвідок, основні прийоми виявлення пам’яток 

археології, шурфування і польова документація 

2. Недеструктивні методи археологічних обстежень: обстеження з повітря (аерофотозйомка), 

геофізичні методи, підводні археологічні обстеження та ін. 

3. Археологічні розкопки поселень: головні принципи і правила; стратиграфія і стратиграфічний 

опис; польова фіксація і документація, консервація та відбір матеріалів для аналізів 

4. Археологічні розкопки могильників: принципи розкопок ґрунтових могильників; дослідження 

курганів. 

5. Польова документація і звітність: топографічний план; польовий щоденник (основні правила 

ведення); польове робоче креслення: основні вимоги; наукова археологічна фотографія 

6. Камеральне опрацювання археологічних матеріалів в польових умовах: польовий опис 

артефактів; маркування і пакування знахідок; основні вимоги до польової консервації матеріалів, 

відбір зразків для аналізів 

 

 

 Запропоновані питання, як і попередні, охоплюють матеріал, який студенти мали 

прослухати під час лекцій та обговорити на семінарських заняттях. 

 Для самостійного опрацювання студенти мають: 

-- законспектувати (у електронному варіанті) ключові тези із запропонованого переліку питань 

(конспект одного питання  максимум 5 балів); 

-- скласти (електронно) словник археологічних визначень і термінів з польової археології 

(20 балів): 

 Археологічна розвідка 

 Бровка 

 Відкритий лист 

 Зачистка 

 Камеральна обробка 

 Квадрат 

 Консервація 

 Материк 

 Підйомний матеріал 

 Польова археологія 

 Похований ґрунт 

 Профіль 

 Розкопки 

 Секторний метод 

 Сітка 

 Споруда 

 Стратиграфія 

 Траншея  



 Шурф 

 Яма 
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 Відповіді надсилати у Googl-клас “Основи археології”: перші три питання — до 13 

квітня, наступні три — до 20 квітня; словничок — до 24 квітня 

 

 

 


