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АРХЕАЛАГІЧНЫЯ  

І АНТРАПАЛАГІЧНЫЯ ДАСЛЕДАВАННІ  

ПОЛАЦКАГА ДЗЯРЖАЎНАГА ЎНІВЕРСІТЭТА 

ПОЛАЦКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ЎНІВЕРСІТЭТ 
Гісторыка-філалагічны факультэт 

Кафедра гісторыі і турызму 

Патрабаванне сучаснаці — шчыльная сувязь адукацыі і навукі,  

выкладанне з улікам навейшых адыкрыццяў. 

Даць актуальныя веды, пазнаѐміць з вынікамі даследаванняў можа той 

выкладчык, які сам займаецца навукай. 

 

Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт — адзін з буйнейшых  

рэгіянальных навуковых цэнтраў Беларусі ў галіне археалогіі.  

Высокая навуковая кваліфікацыя выкладчыкаў ПДУ з'яўляецца гарантыяй 

якасці адукацыі, якую атрымліваюць студэнты. 

Полацкія студэнты-гісторыкі здабываюць веды  

не толькі ў аўдыторыях 



Стар. 2 

ВУЧЫЦЦА «НА ГІСТОРЫКА» ТРЭБА Ў ПОЛАЦКУ! 

Археалагічныя даследаванні на 
базе Полацкага дзяржаўнага 
ўніверсітэта былі распачаты ў 
1995 г. З 2000 г. гісторыкі ПДУ 
пачалі праводзіць штогадовыя 
археалагічныя раскопкі ў Полацку 
(кіраўнік — доктар гістарычных 
навук Дз.У. Дук). 
Акрамя вывучэння Полацка, 
выкладчыкі кафедры арганізавалі 
археалагічныя экспедыцыі ў 
Бешанковіцкі, Гарадоцкі, 
Глыбоцкі, Докшыцкі і Полацкі 
раѐны Віцебскай вобласці. 
 
За азначаны перыяд 
супрацоўнікамі Полацкага 
дзяржаўнага ўніверсітэта 
абаронены 1 доктарская і 2 
кандыдацкія дысертацыі па 
спецыяльнасці «Археалогія», 
падрыхтавана 4 магістры 
гістарычных навук, якія  

займаюцца навуковымі даследа-
ваннямі ў галіне археалогіі. 
 
Прыярытэты ў археалагічных 
даследаваннях выглядаюць 
наступным чынам: Полацк у 
кантэксце развіцця 
ўсходнеславянскіх гарадоў IX–
XIII стст., гісторыя матэрыяльнай 
культуры палачан ІХ–XVIII стст., 
арганізацыя жыццѐвай прасторы 
гараджан у XVI–XVIII стст., 
вытворчасць вырабаў з каляровых 
металаў ў X–XVII стст., керамічная 
вытворчасць Полацка і Полацкай 
зямлі, пахавальныя помнікі 
Беларускага Падзвіння XIV–
XVIII стст. 
 

 

 

Доктар гістарычных навук Дз.У. Дук 
паказвае студэнтам археалагічную 
знаходку 

Археалагічныя знаходкі з раскопак у 
Полацку 



Стар. 3 

ПОЛАЦКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ЎНІВЕРСІТЭТ 

Вынікі шматгадовага 
археалагічнага вывучэння 
Полацка і Полацкай зямлі 
супрацоўнікамі, магістрантамі, 
студэнтамі і выпускнікамі кафед- 
ры прадстаўлены ў пяці 
манаграфіях, адным вучэбна-
метадычным комплексе і больш 
чым у 180 навуковых артыкулах. 
 
Найбольш значныя вынікі: 
даследаванне паўднѐвай часткі 
абарончай сцяны вакольнага 
горада Полацка ХІ ст., адкрыццѐ 
невядомай да гэтага часткі 
Запалоцкага пасада ХІ–пачатку 
ХІІІ ст. і пасяленняў за р. Палата, 
высвятленне этапаў існавання 
старажытных гарадзішча і селішча 
Полацка і характарыстыкі 
заняткаў іх насельніцтва, 
адкрыццѐ некалькіх рамесных 
майстэрняў ХІІ–XVII стст., 
вызначэнне накірункаў 
паступлення вырабаў з каляровых 
металаў і сыравіны на тэрыторыю 
Полацка, даследаванне 
пахавальных комплексаў XIV–
XVI стст. на тэрыторыі 
Беларускага Падзвіння, 
рэканструкцыя развіцця 
комплекса будынкаў езуіцкага 
калегіума. 
 

Антрапалагічныя даследаванні 
старажытнага насельніцтва 
Полацка і Полацкай зямлі пад 
кіраўніцтвам В.А. Емяльянчык 
праводзяцца на базе ПДУ 
пачынаючы з 1998 г. Створана 
калекцыя антрапалагічных 
матэрыялаў, якая папаўняецца ў 
выніку сістэматычных раскопак 
полацкіх археолагаў.  
 

У 1998–2013 гг. былі даследаваны 
групы насельніцтва XI–XVIII стст., 
вывучаны даследаваны пытанні 
дэмаграфіі і экалогіі 
старажытнага насельніцтва 
шэрагу мікрарэгіѐнаў Беларусі. 
 

За азначаны перыяд абаронена 
кандыдацкая дысертацыя па 
спецыяльнасці «Антрапалогія», 
падрыхтавана 2 магістры, 
апублікавана больш 50 навуковых 
артыкулаў.  

Кандыдат біялагічных навук В.А. Емяльянчык 
праводзіць палявыя даследаванні 



Археалагічныя раскопкі — вучоба, праца і адпачынак! 

ВУЧЫЦЦА «НА ГІСТОРЫКА» ТРЭБА Ў ПОЛАЦКУ! 

Студэнты-гісторыкі ПДУ прахо-
дзяць археалагічную практыку, 
якая адбываецца ў Полацку або ў 
адным з раѐнаў Віцебскай воблас-
ці. Раскопкі — гэта не толькі 
праца, але і адпачынак. Каму не 
спадабаецца свежае паветра, рака 
або возера, вогнішча і іншыя 
артыбуты летняга лагера?  
Зацікавіўшыся археалогіяй, 
многія з іх у далейшым удзельні-
чаюць у раскопках як валанцѐры. 
 

Група валанцѐраў перад выправай у археалагічную экспедыцыю 

У археалагічнай экспедыцыі. Закат над 
возерам Шо 


