
 

 

 

ІНСТЫТУТ ГІСТОРЫІ  
НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ 

 
 

П Р А Г Р А М А 
Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі 

 
Вынікі археалагічных даследаванняў  

на тэрыторыі Беларусі ў 2021 годзе 
 

Мінск – Барысаў – Мінск,  
18–20 мая 2022 г. 

 
 

 
 

Мінск, 2022 



 

 

 
 

Запрашаем наведаць археалагічную навукова-музейную экспазіцыю 
Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі 

г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1. 
Тэл. +375 17 3791834 / +375 17 3789093 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фотаздымак на вокладцы: ручка ад бронзавай пасудзіны канца Х ст. 
(Бліжні Усход). Селішча на р. Менка, раскопкі А.В. Вайцяховіча (2021 г.) 



 3 

АРГКАМІТЭТ 
Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі  

«Вынікі археалагічных даследаванняў на тэрыторыі Беларусі ў 2021 
годзе» 

 
Лакіза Вадзім Леанідавіч – дырэктар Інстытута гісторыі НАН 

Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт; 
Юрэцкі Станіслаў Сцяпанавіч – намеснік дырэктара па навуковай 

рабоце Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук; 
Трубчык Павел Анатольевіч – вучоны сакратар Інстытута гісторыі 

НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт; 
Кошман Вадзім Іванавіч – загадчык цэнтра археалогіі Беларусі 

Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт; 
Плавінскі Мікалай Аляксандравіч – загадчык аддзела археалогіі 

Полацкай зямлі і сумежных тэрыторый Інстытута гісторыі НАН Беларусі, 
кандыдат гістарычных навук, дацэнт; 

Вайцяховіч Андрэй Вячаслававіч – загадчык аддзела археалогіі 
Сярэдніх вякоў і Новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат 
гістарычных навук, дацэнт; 

Касцюкевіч Анастасія Уладзіміраўна – загадчык аддзела захавання і 
выкарыстання археалагічнай спадчыны Інстытута гісторыі НАН Беларусі, 
кандыдат гістарычных навук; 

Чарняўскі Максім Міхайлавіч – загадчык аддзела археалогіі 
першабытнага грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат 
гістарычных навук; 

Вязовіч Лілія Пятроўна – дырэктар ДУ «Барысаўскі аб’яднаны 
музей» 

Шэўко Фёдар Аляксеевіч – намеснік дырэктара па агульных 
пытаннях Інстытута гісторыі НАН Беларусі; 

Тукаева Аксана Віктараўна – вядучы спецыяліст Інстытута гісторыі 
НАН Беларусі; 

Няклюдава Таццяна Анатольеўна – навуковы супрацоўнік аддзела 
археалогіі Полацкай зямлі і сумежных тэрыторы Інстытута гісторыі НАН 
Беларусі; 

Кунаш Аляксандр Алегавіч – навуковы супрацоўнік Цэнтральнага 
навуковага архіва НАН Беларусі 

 
Інфармацыйны партнёр канферэнцыі 

Навуковая, вытворча-практычная газета Беларусі «Навука» 
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Парадак працы канферэнцыі 
18 мая 2022 г. 

(Інстытут гісторыі НАН Беларусі, Мінск, вул. Акадэмічная 1) 
 

9.00 – 9.30 Рэгістрацыя ўдзельнікаў канферэнцыі 
9.30 – 12.30 Пленарнае пасяджэнне 
12.30 – 13.00 Абед 
13.00 Выезд ў г. Барысаў 
14.00 – 15.30 Наведванне выставы ДУ «Барысаўскі аб’яднаны музей» 
15.30 – 18.00 Наведванне археалагічных аб’ектаў у г. Барысаве і ў яго  

ваколіцах  
 

19 мая 2022 г. 
(Інстытут гісторыі НАН Беларусі, Мінск, вул. Акадэмічная 1) 

 
  9.30 – 13.00 Працяг пленарнага пасяджэння 
11.00 – 11.20 Перапынак 
11.20 – 13.00 Працяг пленарнага пасяджэння 
13.00 – 14.00 Абед 
14.00 – 18.00 Працяг пленарнага пасяджэння 

 
20 мая 2022 г. 

(Інстытут гісторыі НАН Беларусі, Мінск, вул. Акадэмічная 1) 
 

  9.30 – 13.00 Працяг пленарнага пасяджэння 
11.00 – 11.20 Перапынак 
11.20 – 13.00 Працяг пленарнага пасяджэння 
13.00 – 14.00 Абед 
14.00 – 18.00 Працяг пленарнага паседжання, падвядзенне вынікаў 

работы і закрыццё канферэнцыі 
 
РЭГЛАМЕНТ ПРАЦЫ:  
выступленні з дакладамі – да 15 хвілін 
Працоўныя мовы: беларуская, руская, украінская. 
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18 мая 2022 г. 
Адкрыццё канферэнцыі і пленарнае пасяджэнне 

9.30 – 12.30 (Інстытут гісторыі НАН Беларусі, пак. 223) 
Мадэратары  

Кошман Вадзім Іванавіч – загадчык цэнтра археалогіі Беларусі 
Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, 

дацэнт; Башкоў Аляксандр Аляксандравіч – дактарант Інстытута 
гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт 

 
Прывітальнае слова дырэктара Інстытута гісторыі НАН Беларусі, 

кандыдата гістарычных навук, дацэнта Лакізы Вадзіма Леанідавіча  
 

Адкрыццё кніжнай выставы, прысвечанай памяці доктара гістарычных 
навук, прафесара Вольгі Мікалаеўны Ляўко 

 
Калечыц Алена Генадзеўна – галоўны навуковы супрацоўнік аддзела 

археалогіі першабытнага грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі, 
доктар гістарычных навук, прафесар (Беларусь, Мінск) 

Тэма даклада: «Юравіцкая стаянка ў святле новых даных» 
 
Шадыра Вадзім Іосіфавіч – вядучы навуковы супрацоўнік аддзела 

археалогіі першабытнага грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі, 
кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Беларусь, Мінск) 

Тэма даклада: «Класік беларускай археалогіі (да 110-годдзя з дня нара-
джэння Аляксея Рыгоравіча Мітрафанава)» 

 
Лакіза Вадзім Леанідавіч – дырэктар Інстытута гісторыі НАН 

Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Беларусь, Мінск) 
Тэма даклада: «Даследаванні 2021 г. на тэрыторыі Археалагічнага 

музея пад адкрытым небам у Белавежскай пушчы» 
 
Салмін Сяргей Анатольевіч – начальнік аддзела сезонных палявых 

даследаванняў ДБУК ПА «Археалагічны цэнтр Пскоўскай вобласці», 
Салміна Алена Вячаславаўна – супрацоўнік лабараторы 
«Сацыягуманітарная рэгіёніка» Пскоўскага дзяржаўнага універсітэта, 
начальнік навукова-экспертнага аддзела ДБУК ПА «Археалагічны цэнтр 
Пскоўскай вобласці», кандыдат гістарычных навук (Расія, Пскоў) 

Тэма даклада: «...пожгоша хоромы на Завеличье»: Результаты 
охранных археологических раскопок 2020–2021 гг. на Завеличье 
средневекового Пскова» 
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Дзярновіч Алег Іванавіч – вядучы навуковы супрацоўнік аддзела 

гісторыі Беларусі ІХ–XVIII стст. Інстытута гісторыі НАН Беларусі, 
кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Беларусь, Мінск) 

Тэма даклада: «Археалагічныя даследаванні Крэўскага замка і мястэчка 
Крэва ў 2021 г.: што нам рабіць з ХХ ст.?» 

 
Башкоў Аляксандр Аляксандравіч – дактарант Інстытута гісторыі 

НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Беларусь, Мінск)  
Тэма даклада: «Папярэднія вынікі археалагічнага даследавання праек-

туемага будынка Гарадской Думы г. Брэста ў 2021 г.» 
 
Няклюдава Таццяна Анатольеўна – навуковы супрацоўнік аддзела 

археалогіі Полацкай зямлі і сумежных тэрыторый Інстытута гісторыі НАН 
Беларусі, магістр гістарычных навук (Беларусь, Мінск) 

Тэма адаклада: «Деревянные шаровидные навершия из раскопок 
Минского замчища 1940-х – 1980-х гг.: вопросы атрибуции, типологии, 
хронологии» 

 
Клімаў Марат Васільевіч – старшы навуковы супрацоўнік аддзела 

археалогіі Полацкай зямлі і сумежных тэрыторый Інстытута гісторыі НАН 
Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Беларусь, Мінск) 

Тэма даклада: «Асноўныя накірункі археалагічных даследаванняў на 
Полаччыне ў 2021 годзе» 

 
Тарасевіч Вікторыя Мікалаеўна – навуковы супрацоўнік аддзела 

археалогіі, нумізматыкі і зброі Нацыянальнага гістарычнага музея 
Рэспублікі Беларусь, магістр гістарычных навук (Беларусь, Мінск); 
Плавінскі Мікалай Аляксандравіч – загадчык аддзела археалогіі 
Полацкай зямлі і сумежных тэрыторый Інстытута гісторыі НАН, кандыдат 
гістарычных навук, дацэнт (Беларусь, Мінск) 

Тэма даклада: «Асноўныя вынікі даследаванняў некропаля другой 
паловы I тыс. н.э. Наўры ІІ Мядзельскага раёна ў 2017–2020 гадах» 
 

Перапынак на абед 12.30 – 13.00 
13.00 – 14.00 – пераезд г. Мінск – г. Барысаў 
14.00 – 18.00 – г. Барысаў, Барысаўскі раён 

- Наведванне выставы ў ДУ «Барысаўскі аб’яднаны музей» 
- Наведванне архелагічных аб’ектаў у г. Барысаве і яго ваколіцах 
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19 мая 2022 года 
(Інстытут гісторыі НАН Беларусі, пак. 223) 

 
Працяг пленарнага пасяджэння 

09.30 – 13.00 
 

Мадэратары  
Касцюкевіч Анастасія Уладзіміраўна – загадчык аддзела захавання і 

выкарыстання археалагічнай спадчыны Інстытута гісторыі НАН 
Беларусі, кандыдат гістарычных навук; Крывальцэвіч Мікалай 

Мікалаевіч – вядучы навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі 
першабытнага грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат 

гістарычных навук 
 

Юрэцкі Станіслаў Сцяпанавіч – намеснік дырэктара па навуковай 
рабоце Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук 
(Беларусь, Мінск) 

Тэма даклада: «Даследаванні помніка Саннікі Дзятлаўскага раёна ў 
2021 г.» 

 
Дрэвіла Вольга Алегаўна – малодшы навуковы супрацоўнік аддзела 

археалогіі Полацкай зямлі і сумежных тэрыторый Інстытута гісторыі НАН 
Беларусі, магістр гістарычных навук (Беларусь, Мінск) 

Тэма даклада: «История и перспективы археологического изучения по-
гребальных памятников Рогачевского Поднепровья конца I – первых веков II 
тыс н.э.» 

 
Бубенька Таццяна Станіславаўна – дацэнт кафедры гісторыі і 

культурнай спадчыны Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя П.М. 
Машэрава, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Беларусь, Віцебск) 

Тэма даклада: «Изучение поселений в Витебском Подвинье в 2020–2021 
гг.» 

 
Вайцяховіч Андрэй Вячаслававіч – загадчык аддзела археалогіі 

Сярэдніх вякоў і Новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат 
гістарычных навук, дацэнт (Беларусь, Мінск) 

Тэма даклада: «Даследаванні селішча 2 археалагічнага комплекса на 
рацэ Менка ў 2021 г.» 
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Вараненка Алег Васільевіч – навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі 
першабытнага грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі, магістр 
гістарычных навук (Беларусь, Мінск) 

Тэма даклада: «Археологические исследования в низовьях Свислочи 
летом 2021 г.» 

 
Дзярновіч Сяргей Дзмітрыевіч – навуковы супрацоўнік аддзела 

археалогіі Сярэдніх вякоў і Новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі 
(Беларусь, Мінск) 

Тэма даклада: «Итоги археологического исследования (наблюдения) на 
территории бывшего предместья «Ляховка» в Минске в 2020 г.» 

 
Велент-Шчэрбач Святлана Сяргееўна – навуковы супрацоўнік 

аддзела археалогіі першабытнага грамадства Інстытута гісторыі НАН 
Беларусі (Беларусь, Мінск); Ткачоў Алег Юр’евіч – навуковы супрацоўнік 
аддзела археалогіі першабытнага грамадства Інстытута гісторыі НАН 
Беларусі (Беларусь, Мінск) 

Тэма даклада: «Новыя помнікі каменнага веку ў Нёманска-Бярэзінскім 
міжрэччы: вынікі даследаванняў 2020–2021 гг.» 

 
Коласаў Аляксандр Уладзіміравіч – прафесар кафедры гісторыі і 

філасофіі гісторыка-філалагічнага факультэта Магілёўскага дзяржаўнага 
ўніверсітэта імя А.А. Куляшова, кандыдат гістарычных навук, дацэнт 
(Беларусь, Магілёў) 

Тэма даклада: «Вывучэнне фінальнага палеаліту і мезаліту Быхаўскага 
Падняпроўя ў 2018 годзе» 

 
Кенька Павел Міхайлавіч – навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі 

Сярэдніх вякоў і Новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Беларусь, 
Мінск) 

Тэма даклада: «Исследования Гольшанского археологического ком-
плекса в 2021 г.» 

 
Сазонаў Аляксей Аляксандравіч – старшы выкладчык кафедры 

глебазнаўства і геаінфармацыйных тэхналогій факультэта геаграфіі і 
геаінфарматыкі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (Беларусь, Мінск), 
Кіндзееў Аркадзь Леанідавіч – выкладчык кафедры глебазнаўства і 
геаінфармацыйных тэхналогій факультэта геаграфіі і геаінфарматыкі 
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (Беларусь, Мінск), Вайцяховіч 
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Андрэй Вячаслававіч – загадчык аддзела археалогіі Сярэдніх вякоў і 
Новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, 
дацэнт (Беларусь, Мінск), Курловіч Паліна Сяргееўна – загадчык кафедры 
археалогіі і спецыяльных гістарычных дысцыплін гістарычнага факультэта 
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук, дацэнт 
(Беларусь, Мінск), Макоўская Вікторыя Аляксандраўна – навуковы 
супрацоўнік навукова-фондавага аддзела Беларускага дзяржаўнага музея 
народнай архітэктуры і побыту, магістр гістарычных навук (Беларусь, 
Мінск), Плавінскі Мікалай Аляксандравіч – загадчык аддзела археалогіі 
Полацкай зямлі і сумежных тэрыторый Інстытута гісторыі НАН Беларусі, 
кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Беларусь, Мінск) 

Тэма даклада: «Вопыт выкарыстання паветранага лазернага 
сканавання на базе БПЛА на прыкладзе археалагічных помнікаў Верхняга 
Павілля і Мінскага ўзвышша» 

 
Ганецкая Ірына Уладзіміраўна – кандыдат гістарычных навук, дацэнт 

(Беларусь, Мінск); Здановіч Ніна Іванаўна – старшы выкладчык кафедры 
турызму, прыродакарыстання і паляўніцтвазнаўства Беларускага 
дзяржаўнага тэхналагічнага ўніверсітэта (Беларусь, Мінск) 

Тэма даклада: «Кераміка XV–XVI стст. з раскопак на неўмацаванай 
сядзібе Мірскага замка» 

 
Шаркоўская Наталля Юр’еўна – вядучы навуковы супрацоўнік УК 

«Віцебскі абласны краязнаўчы музей» (Беларусь, Віцебск) 
Тэма даклада: «Новые поступления в археологичекую коллекцию ВОКМ. 

Сезон 2021–2022 гг.» 
 
Макоўская Вікторыя Аляксандраўна – навуковы супрацоўнік 

навукова-фондавага аддзела Беларускага дзяржаўнага музея народнай 
архітэктуры і побыту, магістр гістарычных навук (Беларусь, Мінск) 

Тэма даклада: «Археалагічныя даследаванні курганнага могільніка 
Камена-1 Вілейскага раёна Мінскай вобласці ў 2021 г.» 

 
Перапынак на абед 

13.00 – 14.00 
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Працяг пленарнага пасяджэння 
14.00 – 18.00 

 
Мадэратары  

Чарняўскі Максім Міхайлавіч – загадчык аддзела археалогіі 
першабытнага грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат 

гістарычных навук; Няклюдава Таццяна Анатольеўна – навуковы 
супрацоўнік аддзела археалогіі Полацкай зямлі і сумежных тэрыторый 

Інстытута гісторыі НАН Беларусі 
 
Магалінскі Ігар Уладзіміравіч – дацэнт кафедры сацыяльных 

камунікацый Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных 
навук, дацэнт (Беларусь, Полацк); Кенька Павел Міхайлавіч – навуковы 
супрацоўнік аддзела археалогіі Сярэдніх вякоў і Новага часу Інстытута 
гісторыі НАН Беларусі (Беларусь, Мінск), Коц Аляксей Леанідавіч – 
старшы выкладчык кафедры гісторыі і турызму Полацкага дзяржаўнага 
ўніверсітэта (Беларусь, Полацк); Крумплеўскі Уладзіслаў Станіслававіч – 
навуковы супрацоўнік аддзела антрапалогіі Інстытута гісторыі НАН 
Беларусі (Беларусь, Мінск) 

Тэма даклада: «Археалагічныя даследаванні на Верхнім замку Полацка 
ў 2021 г.» 

 
Ткачова Марыя Іванаўна – навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі 

першабытнага грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Беларусь, 
Минск) 

Тэма даклада: «Вынікі археалагічных даследаванняў у зонах 
новабудоўляў на тэрыторыі Магілеўскай і Гомельскай вабласцей у 2021 
годзе» 

 
Курловіч Паліна Сяргееўна – загадчык кафедры археалогіі і 

спецыяльных гістарычных дысцыплін гістарычнага факультэта Беларускага 
дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Беларусь, 
Мінск), Грыб Уладзімір Валер’евіч – выкладчык ліцэя № 12 г. Мінска, 
магістр гістарычных навук (Беларусь, Мінск), Кісялёва Лізавета Алегаўна 
– спецыяліст вучэбнай лабараторыі музейнай справы, выкладчык, аспірант 
кафедры археалогіі і спецыяльных гістарычных дысцыплін гістарычнага 
факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, магістр гістарычных 
навук (Беларусь, Мінск), Плавінскі Уладзімір Аляксандравіч – выкладчык 
кафедры археалогіі і спецыяльных гістарычных дысцыплін гістарычнага 
факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, магістр гістарычных 
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навук (Беларусь, Мінск), Сахончык Алег Дзмітрыевіч – спецыяліст 
вучэбнай лабараторыі музейнай справы, выкладчык, аспірант кафедры 
археалогіі і спецыяльных гістарычных дысцыплін гістарычнага факультэта 
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, магістр гістарычных навук (Беларусь, 
Мінск) 

Тэма даклада: «Даследаванні археалагічнага комплексу І тыс. н.э. каля 
в. Рэчкі Вілейскага раёна Мінскай вобласці ў 2021 годзе » 

 
Кошман Вадзім Іванавіч – загадчык цэнтра археалогіі Беларусі 

Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт 
(Беларусь, Мінск); Новікаў Васіль Васільевіч – начальнік аддзела 
археалогіі ТАА «Энергатранспраект», кандыдат гістарычных навук (Расія, 
Масква), Гардзійчук Раман Віктаравіч – навуковы супрацоўнік ТАА 
«Энергатранспраект» (Расія, Масква) 

Тэма даклада: «Выкарыстанне тэхналогіі лазэрнага сканавання Lidar 
на тэрыторыі інфраструктуры лагера Малы Трасцянец у 2021 г.» 

 
Крывальцэвіч Мікалай Мікалаевіч – вядучы навуковы супрацоўнік 

аддзела археалогіі першабытнага грамадства Інстытута гісторыі НАН 
Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск), Ткачоў Алег 
Юр’евіч – навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі першабытнага 
грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Беларусь, Мінск), Вайтовіч 
Аляксандра Уладзіміраўна – дацэнт кафедры археалогіі і спецыяльных 
гістарычных дысцыплін Беларускага дзяржаўнага універсітэта, кандыдат 
гістарычных навук, дацэнт (Беларусь, Мінск) 

Тэма даклада: «Какорыца-4 – помнік каменнага і бронзавага вякоў у 
Заходнім Палессі: вынікі археалагічных раскопак 2020–2021 гадоў» 

 
Ліндзянкоў Дзмітрый Мікалаевіч – загадчык аддзела археалогіі і 

аховы гісторыка-культурнай спадчыны Гомельскага палацава-паркавага 
ансамбля, магістр гістарычных навук (Беларусь, Гомель), Іванова-Праля 
Кацярына Сяргееўна – навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі і аховы 
гісторыка-культурнай спадчыны Гомельскага палацава-паркавага ансамбля, 
магістр гістарычных навук (Беларусь, Гомель) 

Тэма даклада: «Археологические исследования на территории южного 
посада Гомеля в 2021 г. (предварительные результаты)» 
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Крывальцэвіч Мікалай Мікалаевіч – вядучы навуковы супрацоўнік 
аддзела археалогіі першабытнага грамадства Інстытута гісторыі НАН 
Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск) 

Тэма даклада: «Некаторыя вынікі археалагічных раскопак 2019–2021 
гадоў у Капаньскім мікрарэгіёне (Рэчыцкае Падняпроўе)» 

 
Дубіцкая Наталля Мікалаеўна – старшы навуковы супрацоўнік 

аддзела археалогіі першабытнага грамадства Інстытута гісторыі НАН 
Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск) 

Тэма даклада: «Исследования в Пинске в 2021 году» 
 
Ліневіч Сяргей Барысавіч – навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі 

першабытнага грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Беларусь, 
Мінск), Ясковіч Ганна Сяргееўна – навуковы супрацоўнік аддзела 
археалогіі Сярэдніх вякоў і Новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі 
(Беларусь, Мінск) 

Тэма даклада: «Археологическое изучение площадок для производства 
древесного угля возле д. Обчин Любанского района Минской области» 

 
Ляшкевіч Элона Аляксандраўна – навуковы супрацоўнік аддзела 

захавання і выкарыстання археалагічнай спадчыны Інстытута гісторыі НАН 
Беларусі (Беларусь, Мінск), Баравецкі Андрэй Вітальевіч – малодшы 
навуковы супрацоўнік аддзела захавання і выкарыстання археалагічнай 
спадчыны Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Беларусь, Мінск) 

Тэма даклада: «Ихтиологическая коллекция со стоянки Кокорица-4 
Дрогичинского района» 
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20 мая 2022 г. 
(Інстытут гісторыі НАН Беларусі, пак. 223) 

Працяг пленарнага пасяджэння 
09.30 – 13.00 

 
Мадэратары  

Вайцяховіч Андрэй Вячаслававіч – загадчык аддзела археалогіі Сярэдніх 
вякоў і Новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат 

гістарычных навук, дацэнт; Вашанаў Аляксандр Мікалаевіч – навуковы 
супрацоўнік аддзела археалогіі першабытнага грамадства Інстытута 

гісторыі НАН Беларусі 
 
Чарняўскі Максім Міхайлавіч – загадчык аддзела археалогіі 

першабытнага грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат 
гістарычных навук (Беларусь, Мінск) 

Тэма даклада: «Вынікі даследаванняў на Паўночнай Беларусі ў 2021 
годзе» 

 
Бяліцкая Ганна Мікалаеўна – навуковы супрацоўнік аддзела 

захавання і выкарыстання археалагічнай спадчыны Інстытута гісторыі НАН 
Беларусі (Беларусь, Мінск) 

Тэма даклада: «Археалагічныя даследаванні на тэрыторыі Столінскага 
раёна ў 2021 годзе» 

 
Вашанаў Аляксандр Мікалаевіч – навуковы супрацоўнік аддзела 

археалогіі першабытнага грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі 
(Беларусь, Мінск), Ткачова Марыя Іванаўна – навуковы супрацоўнік 
аддзела археалогіі першабытнага грамадства Інстытута гісторыі НАН 
Беларусі (Беларусь, Минск), Крумплеўскі Уладзіслаў Станіслававіч – 
навуковы супрацоўнік аддзела антрапалогіі Інстытута гісторыі НАН 
Беларусі (Беларусь, Мінск), Ясковіч Ганна Сяргееўна – навуковы 
супрацоўнік аддзела археалогіі Сярэдніх вякоў і Новага часу Інстытута 
гісторыі НАН Беларусі (Беларусь, Мінск) 

Тэма даклада: «Да пытання аб храналогіі Іллінскіх могілак у г. Бялынічы 
па выніках археалагічных даследаванняў 2019–2020 гадоў» 

 
Няклюдава Таццяна Анатольеўна – навуковы супрацоўнік аддзела 

археалогіі Полацкай зямлі і сумежных тэрыторый Інстытута гісторыі НАН 
Беларусі, магістр гістарычных навук (Беларусь, Мінск) 
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Тэма даклада: «Археологическое дерево: основные характеристики и 
подходы к консервации» 

 
Касцюкевіч Анастасія Уладзіміраўна – загадчык аддзела захавання і 

выкарыстання археалагічнай спадчыны Інстытута гісторыі НАН Беларусі, 
кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск) 

Тэма даклада: «Кто виноват и что делать ? Основные ошибки при ре-
ставрации археологических находок из железа» 

 
Вашанаў Аляксандр Мікалаевіч – навуковы супрацоўнік аддзела 

археалогіі першабытнага грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі 
(Беларусь, Мінск); Ткачова Марыя Іванаўна – навуковы супрацоўнік 
аддзела археалогіі першабытнага грамадства Інстытута гісторыі НАН 
Беларусі (Беларусь, Мінск), Цвірка Дзмітрый Язэпавіч – дактарант 
Лодзінскага універсітэта, доктарская школа дакладных і прыродазнаўчых 
навук (Польшча, Лодзь) 

Тэма даклада: «Вынікі археалагічных даследаванняў помніка Любань 9 
у 2021 годзе» 

 
Талкачова Людміла Іванаўна – вядучы навуковы супрацоўнік 

археалогіі, нумізматыкі і зброі Нацыянальнага гістарычнага музея 
Рэспублікі Беларусь, кандыдат мастацтвазнаўства (Беларусь, Мінск), 
Крыцук Раман Іванавіч – даследчык, магістр гістарычных навук 
(Беларусь, Жодзіна) 

Тэма даклада: «Манетна-рэчавы комплекс салдата вермахта, 
знойдзены каля чыгуначнай станцыі Бронная Гара (Бярозаўскі раён 
Брэсцкай вобласці)» 

 
Плавінскі Мікалай Аляксандравіч – загадчык аддзела археалогіі 

Полацкай зямлі і сумежных тэрыторый Інстытута гісторыі НАН, кандыдат 
гістарычных навук, дацэнт (Беларусь, Мінск), Тарасевіч Вікторыя 
Мікалаеўна – навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі, нумізматыкі і зброі 
Нацыянальнага гістарычнага музея Рэспублікі Беларусь, магістр 
гістарычных навук (Беларусь, Мінск), Макоўская Вікторыя 
Аляксандраўна – навуковы супрацоўнік навукова-фондавага аддзела 
Беларускага дзяржаўнага музея народнай архітэктуры і побыту, магістр 
гістарычных навук (Беларусь, Мінск) 

Тэма даклада: «Археалагічныя даследаванні 2021 года ў Браслаўскім 
раёне» 
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Чараўко Віктар Уладзіміравіч – дацэнт кафедры гісторыі і турызму 

Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук, дацэнт 
(Беларусь, Полацк) 

Тэма даклада: «Каменныя надмагіллі позняга сярэдневякоўя – Новага 
часу на дзеючых і закінутых могілках Беларускага Падзвіння: праблема 
захавання» 

 
Цімафеенка Ганна Рыгораўна – навуковы супрацоўнік аддзела 

археалогіі Сярэдніх вякоў і Новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі 
(Беларусь, Мінск), Велент-Шчэрбач Святлана Сяргееўна – навуковы 
супрацоўнік аддзела археалогіі першабытнага грамадства Інстытута 
гісторыі НАН Беларусі (Беларусь, Мінск) 

Тэма даклада: «Археологические работы 2020–2021 гг. на 
нефтепроводе «Гомель – Горки» 

 
Спірын Іван Уладзіміравіч – старшы навуковы супрацоўнік аддзела 

археалогіі Сярэдніх вякоў і Новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі, 
кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск) 

Тэма даклада: «Предварительные археологические раскопки Богоявлен-
ского собора Кутеинского мужского монастыря в г. Орша в 2021 г.» 

 
Ткачоў Алег Юр’евіч – навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі 

першабытнага грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Беларусь, 
Мінск); Велент-Шчэрбач Святлана Сяргееўна – навуковы супрацоўнік 
аддзела археалогіі першабытнага грамадства Інстытута гісторыі НАН 
Беларусі (Беларусь, Мінск) 

Тэма даклада: «Археалагічныя разведкі ў басейне Ушы (Карэліцкі раён) 
у 2021 годзе» 

 
Перапынак на абед 

13.00 – 14.00 
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Працяг пленарнага пасяджэння 
14.00 – 17.30 

 
Мадэратары  

Плавінскі Мікалай Аляксандравіч – загадчык аддзела археалогіі Полацкай 
зямлі і сумежных тэрыторый Інстытута гісторыі НАН Беларусі, 
кандыдат гістарычных навук, дацэнт, Ліневіч Сяргей Барысавіч – 
навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі першабытнага грамадства 

Інстытута гісторыі НАН Беларусі  
 

Вашанаў Аляксандр Мікалаевіч – навуковы супрацоўнік аддзела 
археалогіі першабытнага грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі 
(Беларусь, Мінск) 

Тэма даклада: «Вынікі археалагічных даследаванняў 
верхнепалеалітычнага помніка Навасёлкі Веткаўскага раёна ў 2021 годзе» 

 
Гаршкоў Аляксандр Дзмітрыевіч – аспірант кафедры гісторыі 

Беларусі, археалогіі і спецыяльных гістарычных дысцыплін факультэта 
гісторыі, камунікацыі і турызму Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя 
Янкі Купалы, магістр гістарычных навук (Беларусь, Гродна) 

Тэма даклада: «Археалагічныя працы на помніку Кавальцы 1 у 2021 
годзе» 

 
Коц Аляксей Леанідавіч – старшы выкладчык кафедры гісторыі і 

турызму Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта (Беларусь, Полацк) 
Тэма даклада: «Археалагічныя даследаванні прытвора Спаса-

Праабражэнскага храма ў Полацку ў 2021 г.» 
 
Ткачоў Алег Юр’евіч – навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі 

першабытнага грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Беларусь, 
Мінск) 

Тэма даклада: «Археалагічныя разведкі ў басейне ракі Шчара ў 2021 
годзе» 

 
Плавінскі Мікалай Аляксандравіч – загадчык аддзела археалогіі 

Полацкай зямлі і сумежных тэрыторый Інстытута гісторыі НАН, кандыдат 
гістарычных навук, дацэнт (Беларусь, Мінск),  

Тэма даклада: «Раскопкі каля былога хутара Гуры Вілейскага раёна ў 
2021 годзе» 
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Касцюкевіч Анастасія Уладзіміраўна – загадчык аддзела захавання і 

выкарыстання археалагічнай спадчыны Інстытута гісторыі НАН Беларусі, 
кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск) 

Тэма даклада: «Охранные работы на Новогрудском замке в 2021 г.» 
 
Язэпенка Ігар Мікалаевіч – старшы навуковы супрацоўнік аддзела 

археалогіі першабытнага грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі, 
кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск) 

Тэма даклада: «Даследаванні новых помнікаў каменнага веку ў нізоўі 
Бярэзіны ў 2021 годзе» 

 
Гаршкоў Аляксандр Дзмітрыевіч – аспірант кафедры гісторыі 

Беларусі, археалогіі і спецыяльных гістарычных дысцыплін факультэта 
гісторыі, камунікацыі і турызму Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя 
Янкі Купалы, магістр гістарычных навук (Беларусь, Гродна) 

Тэма даклада: «Археалагічныя даследаванні на тэрыторыі помніка 
Гродна 14 у 2021 годзе» 

 
Байкоўская Алена Арсенцьеўна – малодшы навуковы супрацоўнік 

НП «Прыпяцкі» (Беларусь, аг.Ляскавічы), Харытановіч Вольга 
Мікалаеўна – спецыяліст па экалагічнаму турызму НП «Прыпяцкі» 
(Беларусь, в. Запясочча) 

Тэма даклада: «Археологические исследования на территории 
Лельчицкого, Петриковского и Житковичского районов в 2021 году» 

 
 

Падвядзенне вынікаў работы і закрыццё канферэнцыі 
17.30 – 18.00 
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ЗАЦВЕРДЖАНА 
Пастанова Нацыянальнай акадэміі 

навук Беларусі 
23.12.2016 № 9 

ІНСТРУКЦЫЯ 
аб парадку правядзення археалагiчных даследаванняў 
i вядзення палявой дакументацыi пры iх правядзеннi 
 

РАЗДЗЕЛ I 
АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННI 

1. Дадзеная Iнструкцыя вызначае парадак правядзення археалагiчных дасле-
даванняў i вядзення палявой дакументацыi пры iх правядзеннi, у тым лiку ас-
ноўныя метады i методыку археалагiчных даследаванняў археалагiчных 
аб’ектаў, у тым лiку помнiкаў археалогii (далей – археалагiчныя аб’екты), i ар-
хеалагiчных артэфактаў, прадстаўленне вынiкаў археалагiчных даследаванняў у 
выглядзе навуковай справаздачы аб выкананых археалагiчных палявых работах 
(далей – навуковая справаздача), склад i структуру навуковай справаздачы, 
патрабаваннi да яе афармлення i якасцi. 

2. У дадзенай Iнструкцыi выкарыстоўваюцца тэрмiны ў значэннях, вызнача-
ных Кодэксам Рэспублiкi Беларусь аб культуры, а таксама наступныя тэрмiны: 

выратавальныя (ахоўныя) археалагiчныя даследаваннi – мерапрыемствы па 
правядзеннi археалагiчных даследаванняў (вiзуальнае абследаванне тэрыторыi 
новабудоўлi, пошук, археалагiчны нагляд, археалагiчныя раскопкi) археалагiч-
ных аб’ектаў, якiя знаходзяцца ў аварыйным стане цi ў зоне земляных, бу-
даўнiчых, мелiярацыйных i iншых работ, ажыццяўленні iншай дзейнасцi на 
тэрыторыi археалагiчных аб’ектаў; 

дазвол на права правядзення археалагiчных даследаванняў (далей – дазвол) 
– дакумент, якi выдаецца Нацыянальнай акадэмiяй навук Беларусi (далей – НАН 
Беларусi) ва ўстаноўленым заканадаўствам парадку i з’яўляецца пацвярджэннем 
дадзенага права на правядзенне археалагiчных даследаванняў; 

навуковая справаздача – асноўны дакумент, якi змяшчае вынiкi археалагiч-
ных даследаванняў, праведзеных на падставе выдадзенага дазволу; 

пашкоджаны культурны пласт (слой) – культурны пласт (слой), парушаны, 
разбураны цi пераадкладзены ў вынiку прыродных працэсаў i тэхнагеннага 
ўмяшальнiцтва, у тым лiку пасля засыпкi траншэй або будаўнiчых катлаванаў 
раней адкапаным культурным слоем, а таксама ў вынiку разворвання, размыву 
берагоў вадаёмаў i iншых падобных працэсаў; 

палявая дакументацыя – дакументы, якія ствараюцца падчас археалагiчных 
даследаванняў для дакладнага адлюстравання ўсiх этапаў навукова-даследчай 
археалагiчнай палявой работы і складаюцца з палявога дзённiка; чарцяжоў; пла-
наў раскопаў, шурфаў, пластоў, курганоў, пахаванняў, ям, пабудоў, 
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архiтэктурных рэшткаў i iншых археалагiчных аб’ектаў; планаў размяшчэння 
археалагiчных артэфактаў; планаў нiвелiроўкi дзённай паверхнi, археалагiчных 
аб’ектаў i мацерыка; альбома малюнкаў; стратыграфiчных профiляў раскопаў i 
археалагiчных аб’ектаў; палявых вопiсаў; 

палявы дзённiк – першасная палявая дакументацыя, якая штодзённа вядзецца 
падчас археалагiчных палявых работ; 

прафесiйныя веды – комплекс навукова-практычных i тэарэтычных ведаў, 
якiя неабходны для правядзення археалагiчных даследаванняў i падрыхтоўкi 
навуковай справаздачы аб выкананых археалагiчных палявых работах; 

трымальнiк дазволу або даследчык – фiзiчная асоба, якая атрымала дазвол у 
адпаведнасцi з заканадаўствам аб адмiнiстрацыйных працэдурах па заяве наву-
ковай арганiзацыi або музея, у якой фiзiчная асоба працуе на ўмовах працоўнага 
дагавора (кантракта) або ажыццяўляе дзейнасць на падставе грамадзянска-пра-
вавога дагавора. 

3. Дадзеная Iнструкцыя распаўсюджваецца на ўсiх юрыдычных i фiзiчных 
асоб, якiя праводзяць археалагiчныя даследаваннi ў адпаведнасцi з зака-
надаўствам. 

 
РАЗДЗЕЛ II 

ПАРАДАК ПРАВЯДЗЕННЯ АРХЕАЛАГIЧНЫХ  
ДАСЛЕДАВАННЯЎ 

 
ГЛАВА 1 

АГУЛЬНЫЯ ПАТРАБАВАННI ДА ПРАВЯДЗЕННЯ 
АРХЕАЛАГIЧНЫХ ДАСЛЕДАВАННЯЎ 

4. Археалагiчныя даследаваннi могуць праводзiцца на падставе дазволаў, вы-
дадзеных па формах № 1–4 у адпаведнасці з Палажэннем аб парадку выдачы 
дазволу на права правядзення археалагічных даследаванняў, прыпынення, спы-
нення яго дзеяння, зацверджаным пастановай Савета Мiнiстраў Рэспублiкi Бе-
ларусь ад 5 сакавiка 2016 г. № 185 (Национальный правовой Интернет-портал 
Республики Беларусь, 12.03.2016, 5/41785) (далей – дазволы формаў № 1–4). 

5. Выкананне археалагiчных раскопак, археалагiчных разведак i пошуку ў 
канкрэтных адмiнiстрацыйна-тэрытарыяльных адзiнках ажыццяўляецца на 
падставе дазволу формы № 1. 

Выкананне археалагiчных разведак i пошуку ў канкрэтных адмiнiстрацыйна-
тэрытарыяльных адзiнках, абмежаваных археалагiчных раскопак канкрэтных 
паселiшчаў i грунтовых могiльнiкаў (участкаў да 24 кв. метраў) ажыццяўляецца 
на падставе дазволу формы № 2. 

Выкананне археалагiчных разведак i пошуку без земляных работ у канкрэт-
ных адмiнiстрацыйна-тэрытарыяльных адзiнках ажыццяўляецца на падставе 
дазволу формы № 3. 
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Выкананне выратавальных (ахоўных) археалагiчных даследаванняў 
ажыццяўляецца на падставе дазволу формы № 4. 

Выкарыстанне металашукальнiкаў, геарадараў i iншых тэхнiчных сродкаў i 
iнструментаў для абследавання паверхнi зямлi i (або) дна прыродных i штучных 
вадаёмаў дапускаецца на падставе дазволаў формаў № 1, 2 i 4. 

6. Археалагiчныя даследаваннi пачынаюцца пасля таго, як навуковыя ар-
ганiзацыi або музеi, якiя атрымалi дазвол на iмя фiзiчнай асобы, перад пачаткам 
археалагiчных работ у пiсьмовай форме iнфармуюць органы мясцовай вы-
канаўчай улады аб месцы i тэрмiнах правядзення археалагiчных даследаванняў 
з прыкладаннем копii дазволу. 

7. Трымальнiк дазволу: 
непасрэдна кiруе археалагiчнымi даследаваннямi, вызначанымi дазволам, на 

працягу ўсяго тэрмiну работ; 
вядзе палявую дакументацыю, у тым лiку афармляе ў адпаведнасцi з патра-

баваннямi дадзенай Iнструкцыi навуковую справаздачу для прадстаўлення яе ў 
дзяржаўную навуковую ўстанову «Iнстытут гiсторыi Нацыянальнай акадэмii 
навук Беларусi» (яе структурнае падраздзяленне) не пазней 30 красавiка наступ-
нага года пасля тэрмiну дзеяння дазволаў; 

прысутнiчае падчас выратавальных (ахоўных) археалагiчных даследаванняў, 
якiя выконваюцца на падставе дазволу формы № 4, а таксама падчас 
ажыццяўлення земляных i будаўнiчых работ, iншай дзейнасцi на тэрыторыi ар-
хеалагiчнага аб’екта па неабходнасцi; 

забяспечвае захаванне даследуемых археалагiчных аб’ектаў i археалагiчных 
артэфактаў, спрыяе iх захаванасцi пасля завяршэння даследаванняў; 

пры выяўленнi археалагiчнага аб’екта i (або) археалагiчнага артэфакта вы-
конвае абавязкi, прадугледжаныя артыкулам 87 Кодэкса Рэспублiкi Беларусь аб 
культуры. 

8. Падчас археалагiчных даследаванняў на тэрыторыi Рэспублiкi Беларусь 
прыярытэтным з’яўляецца комплексны падыход да вывучэння археалагiчных 
аб’ектаў i археалагiчных артэфактаў з прыцягненнем спецыялiстаў сумежных 
прыродазнаўчых навук (антраполагаў, геафiзiкаў, глебазнаўцаў, геолагаў, 
геамарфолагаў, палеабатанiкаў, палеазаолагаў) i выкарыстаннем спецыяльных 
метадаў даследаванняў. 

9. Выкарыстанне металашукальнiкаў, геарадараў i iншых тэхнiчных сродкаў 
i iнструментаў падчас археалагiчных даследаванняў не з’яўляецца самастойным 
метадам i дапускаецца толькi сумесна з iншымi метадамi даследаванняў на 
падставе выдадзенага дазволу. 

10. Археалагiчныя даследаваннi (археалагiчныя разведкi, археалагiчныя рас-
копкi) не дапускаецца праводзiць пры наяўнасцi снегавога покрыва i тэмпера-
туры грунту нiжэй за 0 °C. Для ажыццяўлення археалагiчных раскопак, у тым 
лiку выратавальных (ахоўных), у зiмовы перыяд неабходна ўладкаванне над 
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раскопам павiльёна для забеспячэння аптымальнага тэмпературнага рэжыму (не 
нiжэй за 5 °С), а таксама асвятлення, дастатковага для графiчнай i фотафiксацыi. 

 
ГЛАВА 2 

ПАРАДАК ПРАВЯДЗЕННЯ АРХЕАЛАГIЧНАЙ РАЗВЕДКI 
11. Перад пачаткам археалагiчнай разведкi трымальнiк дазволу знаёміцца з 

лiтаратурнымі i архiўнымі матэрыяламі, якiя маюць дачыненне да археалагiч-
ных аб’ектаў i адмiнiстрацыйна-тэрытарыяльных адзiнак, на якiх будуць 
праводзiцца археалагiчныя даследаваннi, а таксама рыхтуе спадарожнiкавыя 
здымкi мясцовасцi з маштабам i тапаграфiчныя карты для фiксацыi на iх адкры-
тых i абследаваных археалагiчных аб’ектаў. 

12. Падчас археалагiчнай разведкi трымальнiк дазволу: 
пазначае на картаграфічным матэрыяле, у тым ліку на спадарожнікавых 

здымках, з пазначэннем маштабу ўсе абследаваныя i ўпершыню адкрытыя архе-
алагiчныя аб’екты, а таксама праводзiць iх GPS-фiксацыю; 

складае сiтуацыйны план археалагiчнага аб’екта (у маштабе не менш за 
1:2000) з абазначэннем гарызанталямi рэльефу i дакладнай прывязкай да арыен-
цiраў, а таксама абазначае на iм пры магчымасці з дапамогай GPS-фiксацыi ўсе 
шурфы, зачысткi, канцэнтрацыi артэфактаў, месцы пашкоджання культурнага 
пласта (слоя), у тым лiку кар’еры, ямы, западзiны; 

праводзiць збор археалагiчных артэфактаў i складае iх вопiс; 
праводзiць поўную i дакладную фотафiксацыю археалагiчнага аб’екта з 

адлюстраваннем асаблiвасцей рэльефу i тапаграфiчнай сiтуацыi; 
збiрае iнфармацыю для поўнай характарыстыкi археалагiчнага аб’екта: аб ге-

аграфiчным становiшчы, тапаграфii, суадносiнах з суседнiмi вадаёмамi i населе-
нымi пунктамi, форме i памерах, тэрыторыi распаўсюджання археалагiчных арт-
эфактаў, магутнасцi i насычанасцi культурнага пласта (слоя), наяўнасцi на 
плошчы пабудоў, дрэў, ям, пашкоджанняў, стане захаванасцi i выкарыстання ў 
гаспадарчых мэтах; 

пры выяўленнi выяў або надпiсаў на камянях робiць дакладнае апiсанне 
камянёў, выяў або надпiсаў, iх лакалiзацыi, метрычных параметраў, ажыццяўляе 
графiчную i фотафiксацыю найбольш характэрных асаблiвасцей з маштабам i 
пазначэннем напрамку свету. Не дапускаецца абмяжоўвацца рэгiстрацыяй i 
апiсаннем найбольш эфектных фiгур i кампазiцый. 

Пры капiраваннi выяў або надпiсаў на камянях, iх графiчнай i фотафiксацыi 
не дапускаецца выкарыстоўванне сродкаў, якiя наносяць шкоду захаванасцi 
выяў або надпiсаў. 

13. Трымальнiк дазволаў формаў № 1, 2 i 4 з мэтай вызначэння магутнасцi, 
плошчы пашырэння i характару культурнага пласта (слоя) археалагiчнага 
аб’екта мае права правесцi на iм земляныя работы ў выглядзе зачысткi агаленняў 
i закладкi шурфаў. 
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14. Для аднаго археалагiчнага аб’екта агульная плошча шурфаў не павiнна 
перавышаць 24 кв. метры. Памеры шурфаў вызначаюцца мэтамi археалагiчнага 
даследавання, характарам археалагiчнага аб’екта i не павiнны мець плошчу 
менш за 1 кв. метр. 

15. Падчас археалагiчнай разведкi неабходна iмкнуцца да мiнiмальнага раз-
бурэння культурнага пласта (слоя) археалагiчнага аб’екта, у тым лiку пазбягаць 
закладкi вялiкай колькасцi шурфаў i абмяжоўвацца зачысткамi агаленняў. У вы-
падку выяўлення ў культурным пласце (слоi) археалагiчнага аб’екта, якi разбу-
раецца пад уздзеяннем прыродных або тэхнагенных з’яў, яго па магчымасцi не-
абходна даследаваць цалкам. 

16. Праводзiць шурфоўку на раней даследаваных археалагiчнымi раскопкамi 
помнiках археалогii дапускаецца ў выключных выпадках i з абгрунтаваннем 
мэтазгоднасцi археалагiчных земляных работ. 

17. Закладка разведачных шурфаў дапускаецца толькi на выяўленых па-
селiшчах, гарадзiшчах i ў месцах верагодных грунтовых могiльнiкаў. Шурфоўка 
курганоў, абарончых збудаванняў цi iншых бачных археалагiчных канструкцый, 
западзiн ад жытлаў не дапускаецца. 

18. Пры выяўленнi ў шурфах рэшткаў жытлаў i другiх старажытных пабудоў 
не дапускаецца парушаць iх комплекснасць. Шурфоўку на гэтым месцы неаб-
ходна прыпынiць, рэшткi пабудовы закансерваваць, шурф засыпаць. 

19. Пры выяўленнi ў шурфе часткi старажытнага пахавання неабходна 
павялiчыць памеры шурфа i даследаваць пахаванне цалкам. 

20. Пры фатаграфаваннi агульнага выгляду шурфаў i профiляў iх сценак 
павiнна выкарыстоўвацца маштабная рэйка i паказальнiк напрамку свету. 

21. Планы i стратыграфiчныя профiлi ўсiх шурфаў складаюцца незалежна ад 
наяўнасцi цi адсутнасцi ў iх культурнага пласта (слоя). Асаблiвасцi стратыграфii 
павiнны быць дакладна апiсаны ў палявым дзённiку i прадстаўлены ў графiчным 
i фотаграфiчным выглядзе ў навуковай справаздачы. 

22. Пасля завяршэння земляных работ усе шурфы павiнны быць засыпаны, 
што адлюстроўваецца на фотаздымках. 

23. Выкарыстанне металашукальнiкаў, геарадараў i iншых тэхнiчных срод-
каў i iнструментаў падчас археалагiчнай разведкi для пошуку i збору археалагiч-
ных артэфактаў дапускаецца ў наступных выпадках: 

з GPS-фiксацыяй месцазнаходжанняў археалагiчных знаходак на сiтуа-
цыйным плане археалагiчнага аб’екта ў маштабе не менш за 1:200 або спада-
рожнiкавым здымку мясцовасцi з пазначэннем яго маштабу; 

на ўчастках археалагiчных аб’ектаў, якiя разбураюцца (ворыва, агаленнi, вы-
капаныя кар’еры, скарбашукальнiцкiя шурфы, ямы), на глыбiню пашкоджанага 
культурнага слоя; 

для абследавання тэрыторыi археалагiчных аб’ектаў без выемкi археалагiч-
ных артэфактаў перад пачаткам археалагiчных раскопак; 
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для праверкi перагледжанага культурнага пласта (слоя) падчас шурфоўкi (ад-
валаў) археалагiчных аб’ектаў i тэрыторыi пасля засыпкi шурфаў. 

24. Падводная археалагiчная разведка (разведка акваторыi) ажыццяўляецца 
дыстанцыйным i вiзуальным метадамi даследавання з фiксацыяй пошукавых 
маршрутаў, выяўленых анамалiй, скапленняў археалагiчных артэфактаў i архе-
алагiчных аб’ектаў з дапамогай сродкаў GPS-фiксацыi i нанясеннем iх на 
агульны план акваторыi. Выяўленыя анамалii, скапленнi артэфактаў, археалагiч-
ныя аб’екты вывучаюцца вiзуальна або з дапамогай шурфоўкi. 

25. Падводная археалагiчная шурфоўка можа ажыццяўляцца з прымяненнем 
спецыяльнай тэхнiкi пасля прывязкi i фiксацыi межаў шурфа да адзiнай каарды-
нацыйнай сеткi. Пры падводных работах павiнна ажыццяўляцца дакладная 
графiчная i фотафiксацыя. 

26. Пры папярэднiм абследаваннi затопленых суднаў i iх рэшткаў, рэшткаў 
драўлянай забудовы i канструкцый дапускаецца адбор узораў для дэндрахрана-
лагiчнага аналiзу (i iншых аналiзаў) i збор археалагiчных артэфактаў, якiя неаб-
ходны для iх iдэнтыфiкацыi i датавання. 

27. Выемка арганiчных i металiчных археалагiчных артэфактаў, а таксама 
рэшткаў канструкцый са стабiльнага асяроддзя пад вадой павiнна быць суадне-
сена з далейшай магчымасцю iх першапачатковай стабiлiзацыi i кансервацыi. 

 
ГЛАВА 3 

ПАРАДАК ПРАВЯДЗЕННЯ АРХЕАЛАГIЧНЫХ РАСКОПАК 
28. Для правядзення археалагiчных раскопак выбiраюцца археалагiчныя 

аб’екты, на якiх могуць быць атрыманы найбольш значныя вынiкi, неабходныя 
для распрацоўкi фундаментальных навуковых тэм у археалогii i гiсторыi Бела-
русi i Еўропы. 

29. Перад пачаткам археалагiчных раскопак трымальнiк дазволу павiнен 
азнаёмiцца з лiтаратурнымi i архiўнымi матэрыяламi, якiя характарызуюць 
аб’ект раскопак, а таксама падрыхтаваць спадарожнiкавыя здымкi i сiтуацыйны 
план (пры наяўнасцi) археалагiчнага аб’екта. 

30. Да пачатку стацыянарных раскопак ажыццяўляецца дадатковае абследа-
ванне археалагiчнага аб’екта i яго наваколля, складаецца сiтуацыйны план (пры 
неабходнасцi), праводзiцца яго ўсебаковая фотафiксацыя. 

31. Выбар месца для закладкi раскопу i памеры раскопу вызначаюцца мэтамi 
даследавання археалагiчнага аб’екта, тэхнiчнымi i арганiзацыйнымi магчымас-
цямi археалагiчнай экспедыцыi i iншымi фактарамi. Павiнна ўлiчвацца таксама 
ступень захаванасцi археалагiчнага аб’екта. Першачарговае даследаванне 
праводзiцца на тых участках, якiм пагражае разбурэнне ў вынiку прыродных 
працэсаў i гаспадарчай дзейнасцi. 

32. На адным археалагiчным аб’екце павiнна закладвацца мiнiмальная коль-
касць раскопаў. Павелiчэнне колькасцi раскопаў дапускаецца шляхам прырэзак 
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да iснуючых раскопаў. Не дапускаецца пакiдаць памiж раскопамi невялiкiя 
ўчасткi недаследаванага культурнага пласта (слоя). 

33. Пры неабходнасцi закладкi некалькiх раскопаў на розных участках архе-
алагiчнага аб’екта яны павiнны размяшчацца ў адзiнай каардынацыйнай сетцы, 
падрыхтаванай для ўсяго археалагiчнага аб’екта, а таксама мець прывязку да 
адзiнага стацыянарнага рэпера, ад якога робiцца нiвелiроўка ўсiх раскопаў. Пры 
гэтым можа выкарыстоўвацца прывязка да балтыйскай сiстэмы вышынь. 

34. Археалагiчныя раскопкi паселiшчаў i грунтовых могiльнiкаў павiнны 
ажыццяўляцца вялiкiмi раскопамi, якiя дазваляюць атрымаць матэрыялы для 
якаснай навуковай культурна-храналагiчнай характарыстыкi археалагiчнага 
аб’екта. 

Археалагiчныя раскопкi паселiшчаў i грунтовых могiльнiкаў толькi з дапа-
могай шурфаў не дапускаюцца. 

35. Асобныя гаспадарчыя аб’екты, западзiны ад жытлаў, пляцоўкi жылых i 
гаспадарчых пабудоў, абарончыя збудаваннi цi iншыя бачныя археалагiчныя 
канструкцыi павiнны ўваходзiць у межы агульнага раскопу, якi ахоплiвае i 
плошчу памiж даследуемымi археалагiчнымi аб’ектамi. 

36. Раскопы на паселiшчах усiх вiдаў (стаянкi, селiшчы, гарадзiшчы), у тым 
лiку затопленых, павiнны быць падзелены на квадраты, памер якiх у залежнасцi 
ад абранай методыкi складае 1 х 1, 2 х 2, 5 х 5 метраў. 

Усе квадраты раскопу нiвелiруюцца ад аднаго стацыянарнага рэпера. 
37. Пры археалагiчных раскопках паселiшчаў з культурным пластом (слоем) 

высокай вiльготнасцi, у тым лiку пры высокiм узроўнi грунтовых вод i прырод-
ных анамалiях, павiнны ажыццяўляцца мерапрыемствы, якiя забяспечваюць 
магчымасць паўнавартаснага вывучэння, фiксацыi культурнага пласта (слоя) i 
канструкцый да мацерыка. Дапускаецца закладка невялiкiх дрэнажных кало-
дзежаў, ручная або механiзаваная выбарка вады, «прыступкавы» або «шах-
матны» спосаб даследавання культурнага пласта (слоя) для збору вады ў заглыб-
леных квадратах. У выпадку неабходнасцi дапускаецца выкарыстанне апалубкi, 
якая ўтрымлiвае сценкi раскопу ад разбурэння. 

38. Археалагiчныя раскопкi курганоў праводзяцца па сектарах або з захаван-
нем дзвюх узаемна перпендыкулярных бровак. Дапускаецца вывучэнне некаль-
кiх курганоў вялiкiмi раскопамi з разбiўкай iх на квадраты, якiя ахоплiваюць 
насыпы, ровiкi i прылеглую тэрыторыю памiж курганамi. 

39. Археалагiчныя раскопкi грунтовых i курганных могiльнiкаў з мала прык-
метнымi i (або) узаемна перакрываючымi адзiн аднаго насыпамi павiнны 
праводзiцца вялiкiмi раскопамi з разбiўкай iх на квадраты i захаваннем бровак 
на найбольш выразных участках рэльефу. Броўкi разбiраюцца пасля iх апiсання, 
графiчнай i фотафiксацыi. 

40. Падчас археалагiчных раскопак грунтовых i курганных могiльнiкаў 
(насыпаў курганоў) павiнна быць забяспечана выяўленне i фiксацыя ўсiх 
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археалагiчных артэфактаў i археалагiчных аб’ектаў, у тым лiку ўпускных 
пахаванняў, канструкцый i складу насыпу, узроўню пахаванняў, пахаванай 
глебы i мацерыка, наяўнасцi падсыпак, рэштак iншых збудаванняў унутры 
насыпу, пад iм або вакол яго, рэшткаў трызны. 

41. Выкарыстанне металашукальнiкаў, геарадараў i iншых тэхнiчных 
сродкаў i iнструментаў падчас археалагiчных раскопак курганных i грунтовых 
пахаванняў, а таксама розных вiдаў паселiшчаў дапускаецца ў наступных 
выпадках: 

для папярэдняга абследавання з мэтай вызначэння наяўнасцi металiчных 
археалагiчных артэфактаў без iх выемкi; 

на ўчастках, якiя разбураюцца (ворыва, агаленнi, кар’еры, 
скарбашукальнiцкiя шурфы, ямы), для збору археалагiчных артэфактаў у 
выкiнутым грунце з графiчнай i фотафiксацыяй ходу работ; 

для праверкi перагледжанага культурнага пласта (слоя) падчас археалагiч-
ных раскопак (адвалаў) i тэрыторыi пасля засыпкi раскопу. 

Усе выяўленыя з дапамогай металашукальнiкаў археалагiчныя артэфакты (у 
тым лiку археалагiчныя артэфакты з адвалаў) павiнны быць уключаны ў палявы 
вопiс i апiсаны ў навуковай справаздачы з адпаведнымi тлумачэннямi аб умовах 
выяўлення. 

42. Не дапускаецца выкарыстанне металашукальнiкаў для збору i выемкi iн-
вентару пахаванняў без поўнай расчысткi i даследавання пахавальнага ком-
плексу. 

43. Археалагiчныя раскопкi розных вiдаў паселiшчаў (стаянак, селiшчаў, га-
радзiшчаў), у тым лiку шматслойных i затопленых, праводзяцца паквадратна i 
паслойна з дакладнай фiксацыяй i апiсаннем усiх: 

асаблiвасцей кожнага знятага слоя i паселiшча ў цэлым; 
выяўленых асобных культурных пластоў (слаёў); 
стэрыльных праслоек; 
археалагiчных аб’ектаў; 
археалагiчных артэфактаў, iх размяшчэння на плошчы раскопу (планiграфii), 

а таксама суадносiн са слаямi i пабудовамi. 
Магутнасць кожнага асобнага слоя ў раскопе залежыць ад вiду археалагiч-

нага аб’екта i не павiнна перавышаць 0,1–0,2 метра. 
44. Археалагiчныя раскопкi культурнага пласта (слоя) на археалагiчных 

аб’ектах праводзяцца ручным iнструментам. Дапускаецца выкарыстанне земля-
рыйных машын i механiзмаў: 

для баластавых (падрыхтоўчых) работ, у тым лiку зняцця перакрываючага 
стэрыльнага слоя (грунту), пагрузкi i транспарцiроўкi перабранага грунту; 
на палях бiтваў, пераправах i тэрыторыi ваенных лагераў пры ўмове значнай 

пашкоджанасцi або адсутнасцi культурнага пласта (слоя). 
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Зняцце грунту землярыйнымi машынамi цi механiзмамi павiнна 
ажыццяўляцца тонкiмi (не болей за 0,1 метра) пластамi з пастаянным кантролем 
даследчыка i далейшай расчысткай i выемкай выяўленых археалагiчных 
аб’ектаў i археалагiчных артэфактаў ручнымі iнструментамі. 

45. Археалагiчныя раскопкi культурнага пласта (слоя) на археалагiчных 
аб’ектах праводзяцца да мацерыка, калi гэтаму не перашкаджаюць знойдзеныя 
будаўнiчыя i архiтэктурныя рэшткi, якiя патрэбна захаваць. 

46. Пасля зачысткi паверхнi мацерыка ажыццяўляецца кантрольны перакоп 
мацерыка на ўсёй плошчы раскопу на глыбiню да 0,2 метра. 

47. Культурны пласт (слой) з высокай канцэнтрацыяй дробных артэфактаў 
прамываецца (флатацыя) або прасейваецца праз дробнаячэiстую металiчную 
сетку з паквадратнай i паслойнай фiксацыяй археалагiчных артэфактаў. 

48. Археалагiчныя раскопкi археалагiчных аб’ектаў, на якiх прысутнiчаюць 
архiтэктурныя канструкцыi, праводзяцца да iх поўнага выяўлення i фiксацыi без 
выемкi i разбурэння. У выпадку правядзення сiстэматычных шматгадовых архе-
алагiчных раскопак на адным археалагiчным аб’екце з захаваннем знойдзеных 
архiтэктурных канструкцый у адкрытым выглядзе павiнны быць прыняты меры 
для iх кансервацыi i аховы. 

49. Падчас раскопак археалагiчных аб’ектаў усiх тыпаў павiнна праводзiцца 
нiвелiроўка дзённай i мацерыковай паверхнi (раскопу, кургана) ад адзiнага ну-
лявога рэпера, а таксама ўсiх слаёў i аб’ектаў, у тым лiку пабудоў, узроўняў 
падлогi, прапласткаў, вогнiшчаў, пахаванняў, рэшткаў трызны, важных археа-
лагiчных артэфактаў. 

50. Падчас археалагiчных раскопак павiнна праводзiцца фотафiксацыя ўсiх 
этапаў працэсу археалагiчных даследаванняў i ўсiх выяўленых археалагiчных 
аб’ектаў. Пры фотафiксацыi пазначаюцца напрамкі свету, выкарыстоўваюцца 
маштабная рэйка, лiнейка, дзяленнi якой павiнны праглядацца на фотаздымку. 
Вынiкi фотафiксацыi прадстаўляюцца ў навуковай справаздачы. 

51. Выяўленыя падчас археалагiчных раскопак археалагiчныя артэфакты, у 
тым лiку фрагментаваныя i часткова пашкоджаныя, бяруцца для правядзення 
камеральных работ. 

Камеральным работам падлягаюць: 
iнвентар пахавальных комплексаў; 
матэрыялы закрытых комплексаў (пабудоў); 
цэлыя цi складаныя рэчы; 
iндывiдуальныя знаходкi; 
нумiзматычныя i эпiграфiчныя знаходкi; 
знаходкi, якiя маюць мастацкае значэнне; 
знаходкi, па якiх можна датаваць раскоп, пласт i г.д.; 
знаходкi, якiя паказваюць культурную прыналежнасць археалагiчнага 

аб’екта, яго гаспадарчую характарыстыку i г.д.; 
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невядомыя да гэтага рэчы; 
знаходкi з помнiкаў каменнага i бронзавага вякоў; 
астэалагiчны матэрыял. 
Пазначаныя археалагiчныя артэфакты павiнны быць занесены ў палявы вопiс 

i мець пашпартныя дадзеныя з указаннем дакладнага месцазнаходжання кожнай 
рэчы цi фрагмента (назва археалагiчнага аб’екта, нумарацыя раскопу, квадрата, 
пласта, аб’екта, а таксама глыбiня залягання). 

Чалавечыя касцявыя парэшткi павiнны вызначацца антраполагамi, пасля 
чаго яны могуць быць уключаны ў склад калекцыi або перапахаваны. 

Дапускаецца адбор для астэалагiчнага вызначэння матэрыялу з непашкоджа-
ных стратыфiкаваных культурных напластаванняў i закрытых комплексаў. 

Адбор астэалагiчных, палеабатанiчных, антрапалагiчных знаходак i рэшткаў 
металургiчнай вытворчасцi праводзiцца з удзелам спецыялiстаў. Пры адсут-
насцi спецыялiстаў забiраюцца ўсе знаходкi. 

52. У залежнасцi ад ступенi вывучанасцi i захаванасцi археалагiчнага аб’екта 
дапускаецца пакiданне часткі знаходак (дробныя сценкi ганчарнай керамiкi, 
фрагментаваныя косткi жывёл са стратай вызначальных кампанентаў) на месцы 
археалагiчных палявых работ. 

Пакiнутыя ў раскопе археалагiчныя артэфакты павiнны быць падлiчаны, за-
фатаграфаваны, апiсаны, падрабязна зафiксаваны ў палявым дзённiку i 
адлюстраваны ў навуковай справаздачы з пазначэннем дакладнага месца заха-
вання на плане раскопу. 

53. Пасля завяршэння археалагiчных раскопак усе раскопы засыпаюцца, 
узнаўляюцца насыпы курганоў i абарончых збудаванняў, прыбiраюцца выкiды 
глебы, аднаўляецца ландшафт, якi iснаваў да пачатку раскопак. 

Пасля археалагiчных раскопак каменных могiльнiкаў, могiльнiкаў з камен-
нымi крыжамi, культавых камянёў, каменных выкладак яны ўзнаўляюцца ў 
блiзкiм да першапачатковага стане. 

Вынiкi фотафiксацыi ўзноўленых пасля археалагiчных раскопак археалагiч-
ных аб’ектаў прадстаўляюцца ў навуковай справаздачы. 

54. Не завершаныя па аб’ектыўных прычынах раскопы, у тым лiку недасле-
даваныя археалагiчныя аб’екты ў iх, кансервуюцца, што фiксуецца на фотаз-
дымках i прадстаўляецца ў навуковай справаздачы. 

55. Пры стацыянарных работах на палях бiтваў, пераправах i месцах ваенных 
лагераў дапускаецца прымяненне металашукальнiкаў з суцэльнай выбаркай ар-
хеалагiчных артэфактаў з iх GPS-фiксацыяй, а таксама пазначэннем на та-
паграфiчным плане з каардынатнай сеткай не меней за 1:200. Адзначаюцца 
ўмовы i глыбiнi выяўлення археалагiчных артэфактаў, што адлюстроўваецца ў 
навуковай справаздачы. 
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56. Перад пачаткам суцэльнай выбаркi археалагiчных артэфактаў распрацо-
ўваюцца два шурфы плошчай не менш за 4 кв. метры ў розных месцах археа-
лагiчнага аб’екта для фiксацыi наяўнасцi (адсутнасцi) культурнага пласта (слоя). 

57. Падводныя археалагiчныя раскопкi могуць ажыццяўляцца з прымянен-
нем спецыяльнай тэхнiкi, у тым лiку помпы для размыўкi грунту, пасля прывязкi 
i фiксацыi межаў раскопаў да адзiнай каардынацыйнай сеткi, якая ахоплiвае 
даследуемы археалагiчны аб’ект i прылеглы да яго ўчастак дна. Пры падводных 
работах павiнна ажыццяўляцца дакладная графiчная i фотафiксацыя, а таксама 
вiдэафiксацыя ходу i вынiкаў работ. Выкарыстоўваюцца метады вымярэння, 
якiя адаптаваны да ўмоў акваторыi. 

Выемка арганiчных i металiчных археалагiчных артэфактаў, а таксама рэшт-
каў канструкцый са стабiльнага асяроддзя пад вадой павiнна быць суаднесена з 
далейшай магчымасцю iх першапачатковай стабiлiзацыi i кансервацыi. 

 
ГЛАВА 4 

ПАРАДАК ПРАВЯДЗЕННЯ ВЫРАТАВАЛЬНЫХ (АХОЎНЫХ) АРХЕ-
АЛАГIЧНЫХ ДАСЛЕДАВАННЯЎ 

58. Выратавальныя (ахоўныя) археалагiчныя даследаваннi праводзяцца на 
археалагiчных аб’ектах, якiя знаходзяцца ў аварыйным стане цi ў зоне земля-
ных, будаўнiчых, мелiярацыйных i iншых работ, ажыццяўлення iншай дзейнасцi 
на тэрыторыi археалагiчных аб’ектаў. 

59. Правядзенне выратавальных (ахоўных) археалагiчных даследаванняў 
ажыццяўляецца на падставе дазволу формы № 4 шляхам вiзуальнага абследа-
вання тэрыторыi новабудоўлi, пошуку, археалагiчнага нагляду, археалагiчных 
раскопак. 

60. Перад правядзеннем выратавальных (ахоўных) археалагiчных даследа-
ванняў, у тым лiку археалагiчнага нагляду, неабходна азнаёмiцца з архiўнымi, 
лiтаратурнымi, iншымi крынiцамi i матэрыяламi, якiя характарызуюць даследу-
емы археалагiчны аб’ект i тэрыторыю земляных, будаўнiчых, мелiярацыйных i 
iншых работ, ажыццяўлення iншай дзейнасцi на тэрыторыi археалагiчных 
аб’ектаў. 

61. Правядзенне выратавальных (ахоўных) археалагiчных даследаванняў у 
выглядзе вiзуальнага абследавання тэрыторыi новабудоўлi, пошуку i археалагiч-
ных раскопак ажыццяўляецца ў адпаведнасцi з патрабаваннямi глаў 2 i 3 дадзе-
най Iнструкцыi, калi iншае не прадугледжана дадзенай главой. 

62. На археалагiчных аб’ектах, якiя знаходзяцца ў зоне земляных, бу-
даўнiчых, мелiярацыйных i iншых работ, ажыццяўлення iншай дзейнасцi, вы-
ратавальныя (ахоўныя) археалагiчныя даследаваннi ажыццяўляюцца з улiкам 
патрабаванняў артыкулаў 129 и 130 Кодэкса Рэспублiкi Беларусь аб культуры. 

63. Выратавальныя (ахоўныя) археалагiчныя даследаваннi ў зоне земляных, 
будаўнiчых, мелiярацыйных i iншых работ, ажыццяўлення iншай дзейнасцi на 
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тэрыторыi археалагiчных аб’ектаў праводзяцца трымальнiкам дазволу на 
падставе дагавора НАН Беларусi з юрыдычнымi i фiзiчнымi асобамi, у тым лiку 
iндывiдуальнымi прадпрымальнiкамi, якiя забяспечваюць распрацоўку i 
фiнансаванне мер па ахове археалагiчных аб’ектаў пры выкананнi работ у назва-
ных зонах i з’яўляюцца заказчыкамi гэтых работ.  

Меры па ахове археалагiчных аб’ектаў уключаюцца ў праектную 
дакументацыю на выкананне работ на тэрыторыi археалагiчных аб’ектаў.  

Парадак рэалiзацыi мер па ахове археалагiчных аб’ектаў пры выкананнi 
работ на тэрыторыi археалагiчных аб’ектаў распрацоўваецца навуковымi 
арганiзацыямi i музеямi, якiм выдадзены дазвол на права правядзення 
археалагiчных даследаванняў. 

64. Для распрацоўкi мер па ахове археалагiчных аб’ектаў у зоне земляных, 
будаўнiчых, мелiярацыйных i iншых работ, ажыццяўлення iншай дзейнасцi на 
тэрыторыi археалагiчных аб’ектаў трымальнiк дазволу праводзiць: 

фiксацыю вядомых археалагiчных аб’ектаў на праектным матэрыяле; 
абследаванне зоны земляных, будаўнiчых, мелiярацыйных i iншых работ, 
ажыццяўлення iншай дзейнасцi на тэрыторыi археалагiчных аб’ектаў з мэтай 

выяўлення 
няўлiчаных археалагiчных аб’ектаў, у тым лiку iх фiксацыю, і пры неабход-

насцi 
археалагiчныя даследаваннi (археалагiчныя раскопкi, археалагiчны нагляд). 
Пры распрацоўцы мер па ахове археалагiчных аб’ектаў у зоне земляных, бу-

даўнiчых, меліярацыйных і іншых работ павiнны ўлiчвацца клiматычныя 
ўмовы. У перыяд наяўнасцi снегавога покрыва i тэмпературы грунту нiжэй за 0 
°C неабходна прадугледжваць уладкаванне павiльёна над даследуемым 
участкам для забеспячэння аптымальнага тэмпературнага рэжыму (не нiжэй за 
5 °С), а таксама асвятлення, дастатковага для графiчнай i фотафiксацыi. 

65. Пры правядзеннi археалагiчных раскопак на археалагiчных аб’ектах, якiя 
знаходзяцца ў зоне земляных, будаўнiчых, мелiярацыйных i iншых работ, 
ажыццяўлення iншай дзейнасцi, дапускаецца ў выпадку навуковай неабходнасцi 
зрабiць прырэзку да раскопу па-за межамi ўчастка такiх работ. 

Пры немагчымасцi правядзення археалагiчных раскопак на тэрыторыi 
археалагiчных аб’ектаў, якiя трапiлi ў зону земляных, будаўнiчых, 
мелiярацыйных i iншых работ, ажыццяўляецца археалагiчны нагляд, якi 
вядзецца адначасова з гэтымi работамi, у тым лiку на працягу ўсяго 
каляндарнага года. 

66. Археалагiчны нагляд праводзiцца на ўсёй тэрыторыi земляных, 
будаўнiчых, мелiярацыйных i iншых работ, ажыццяўлення iншай дзейнасцi на 
тэрыторыi археалагiчных аб’ектаў, якiя закранаюць археалагiчны аб’ект, у 
адпаведнасцi з праектнай дакументацыяй на выкананне дадзеных работ. Як 
правiла, археалагiчны нагляд не праводзiцца ў месцах добраўпарадкавання 
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тэрыторыi без парушэння культурнага пласта (слоя) i перакладкi iнжынерных 
камунiкацый па старым напрамку. 

67. Падчас археалагiчнага нагляду праводзяцца гарызантальныя i 
вертыкальныя зачысткi ў будаўнiчых катлаванах i траншэях, фiксацыя i 
вывучэнне ўсiх выяўленых археалагiчных аб’ектаў, выемка археалагiчных 
артэфактаў у поўным аб’ёме, апiсанне асаблiвасцей культурнага пласта (слоя) i 
выяўленых археалагiчных артэфактаў i археалагiчных аб’ектаў, што 
адлюстроўваецца ў палявой дакументацыi i навуковай справаздачы. 

Праводзiцца фотафiксацыя ўсiх этапаў земляных работ, графiчная фiксацыя 
профiляў будаўнiчых катлаванаў i траншэй, археалагiчных аб’ектаў i 
канструкцый у маштабе не менш за 1:40 у месцах наяўнасцi культурных 
напластаванняў, нiвелiроўка i абмеры рэшткаў выяўленых археалагiчных 
аб’ектаў, у тым лiку абарончых, культавых, грамадскiх, жыллёвых, 
прамысловых i гаспадарчых пабудоў, будаўнiчага матэрыялу. 

Пры давядзеннi будаўнiчых катлаванаў i траншэй да ўзроўню мацерыка 
даецца яго апiсанне з улiкам заглыблення ў мацярык iснуючых археалагiчных 
аб’ектаў, пабудоў i канструкцый. 

У выпадку перавышэння магутнасцi культурнага пласта (слоя) глыбiнi 
будаўнiчых катлаванаў яго фiксацыя праводзiцца ў межах глыбiнi земляных, 
будаўнiчых, мелiярацыйных i iншых работ. У такiм выпадку, як правiла, 
праводзiцца кантрольная шурфоўка асобных участкаў з паслойнай фiксацыяй 
стратыграфii да мацерыка. 

68. Падчас археалагiчнага нагляду праводзiцца пераборка культурнага 
пласта (слоя), якi выкiнуты з будаўнiчых катлаванаў i траншэй, выемка 
археалагiчных артэфактаў са дна i сценак катлаванаў i траншэй з фiксацыяй 
асаблiвасцей культурнага пласта (слоя), месца i ўмоў выяўлення артэфакта. 

69. Пры правядзеннi археалагiчнага нагляду, як правiла, павiнен 
выкарыстоўвацца металашукальнiк з мэтай больш поўнага збору археалагiчных 
артэфактаў, якiя фiксуюцца на тапаграфiчным плане i плане археалагiчнага 
аб’екта з пазначэннем умоў i глыбiнi iх выяўлення. 

Металашукальнiкам павiнны абследавацца выкiды i адвалы грунту, дно 
катлаванаў i траншэй. 

70. Пры выяўленні на тэрыторыі земляных, будаўнiчых, мелiярацыйных i 
iншых работ, ажыццяўленні iншай дзейнасцi, у тым ліку на ўчастках будаўнічых 
катлаванаў і траншэй, непашкоджанага культурнага пласта (слоя), 
археалагічных аб’ектаў і архітэктурных канструкцый, такія работы 
прыпыняюцца і праводзяцца выратавальныя (ахоўныя) археалагічныя раскопкі. 

 
РАЗДЗЕЛ III 

ПАРАДАК ВЯДЗЕННЯ ПАЛЯВОЙ ДАКУМЕНТАЦЫI 
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ГЛАВА 5 
АГУЛЬНЫЯ ПАТРАБАВАННI ДА ВЯДЗЕННЯ ПАЛЯВОЙ ДАКУ-

МЕНТАЦЫI 
71. Падчас археалагiчных даследаванняў трымальнiк дазволу штодзённа 

вядзе палявую дакументацыю. 
72. Чарцёжная i графiчная дакументацыя павiнна дакладна адлюстроўваць 

усе назiраннi даследчыка, у тым лiку ўзаемнае размяшчэнне слаёў i пабудоў, 
суадносiны iх глыбiнi размяшчэння, склад, структуру i колер культурнага пласта 
(слоя), наяўнасць грунтовых, попельных, вугальных i iншых плям, распаўсюд-
жванне археалагiчных артэфактаў па плошчы раскопу, умовы i глыбiнi iх заля-
гання, размяшчэнне касцявых рэшткаў. 

73. Дапускаюцца наступныя маштабы палявых чарцяжоў: 1:1, 1:2, 1:5, 1:10, 
1:20, 1:50. 

Планы, разрэзы i профiлi раскопаў выконваюцца ў адзiным маштабе, аднак 
не менш за 1:20/1:40, а для помнiкаў каменнага веку – не менш за 1:10/1:20. 

Планы курганоў – не менш за 1:20/1:40. 
Планы i разрэзы каменных канструкцый павiнны быць выкананы ў маштабе 

не менш за 1:20. 
Планы i разрэзы пахаванняў складаюцца ў маштабе не менш за 1:10/1:20. 
Уся чарцёжная дакументацыя павiнна мець лiнейны маштаб. 
74. Палявы дзённiк лiчыцца асноўным палявым дакументам i не можа быць 

заменены iншымi запiсамi. У палявы дзённiк заносяцца ўсе назiраннi падчас ар-
хеалагiчных палявых работ, асноўныя паказчыкi, апiсаннi i прамеры з планаў i 
чарцяжоў, асаблiвасцi выяўлення i фiксацыi археалагiчных аб’ектаў i археа-
лагiчных артэфактаў, астэалагiчных, палеабатанiчных знаходак. 

75. Вынiкi камеральных работ з атрыманымі археалагiчнымі матэрыяламі i 
апрацаваная палявая дакументацыя разам з фотаздымкамi прадстаўляюцца ў 
навуковай справаздачы. 

Навуковая справаздача павiнна адлюстроўваць усе праведзеныя вiды археа-
лагiчных даследаванняў, на якiя выдаваўся дазвол. 

Пры вядзеннi палявой дакументацыi i падрыхтоўцы навуковай справаздачы 
павiнны выкарыстоўвацца базавыя дапаможнiкi па палявой археалогii. 

76. Навуковая справаздача з’яўляецца навуковым творам, якi быў выкананы 
ў якасцi службовага задання i на якi распаўсюджваецца заканадаўства аб 
аўтарскiм праве i сумежных правах. 

У тых выпадках, калi ў стварэннi навуковай справаздачы прымалi ўдзел 
iншыя супрацоўнiкi (акрамя трымальнiка дазволу), то iх удзел павiнен быць ад-
значаны ў змесце навуковай справаздачы i тэкставай частцы. Па прапанове тры-
мальнiка дазволу прозвiшчы гэтых асоб могуць быць адзначаны на тытульным 
лiсце навуковай справаздачы. 
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ГЛАВА 6 
СТРУКТУРА НАВУКОВАЙ СПРАВАЗДАЧЫ 

I ПАТРАБАВАННI ДА ЯЕ АФАРМЛЕННЯ 
77. Навуковая справаздача павiнна адпавядаць патрабаванням, прадугледжа-

ным артыкулам 91 Кодэкса Рэспублiкi Беларусь аб культуры, а таксама ўклю-
чаць наступныя дадзеныя: 

мэты i задачы, якiя ставiў перад сабой даследчык, i ступень iх выканання ў 
палявым сезоне; 

сувязь археалагiчных палявых работ, што выконвалiся, з папярэднiмi археа-
лагiчнымi даследаваннямi тых самых археалагiчных аб’ектаў цi адмiнiстра-
цыйна-тэрытарыяльных адзiнак; 

арганiзацыя работ i крынiцы фiнансавання; 
асноўныя ўдзельнiкi археалагiчных даследаванняў i iх функцыi; 
методыка археалагiчных палявых работ; 
перспектывы i планы далейшых археалагiчных даследаванняў тых самых ар-

хеалагiчных аб’ектаў цi адмiнiстрацыйна-тэрытарыяльных адзiнак. 
78. Навуковая справаздача афармляецца друкаваным тэкстам (з дадаткамi) 

на беларускай або рускай мове ў папяровым i электронным (на электронным 
носьбiце) выглядзе. 

Калекцыйныя вопiсы, карты, чарцяжы, фотаздымкi i малюнкi прыкладаюцца 
да навуковай справаздачы ў форме дадатку пасля асноўнага тэксту або афарм-
ляюцца ў выглядзе асобнага альбома. Фармат папяровага лiста навуковай спра-
ваздачы i альбома (як правiла, А4) не павiнен перавышаць 45 х 32 см. 

Выкарыстоўваецца агульная нумарацыя старонак, якая пачынаецца з тытуль-
нага лiста i ўключае iлюстратыўную частку з дадаткамi. У навуковых справаз-
дачах, якiя складаюцца з некалькiх тамоў, нумарацыя старонак даецца для кож-
нага тома асобна. 

Навуковая справаздача прадстаўляецца ў папцы, падрыхтаванай да перап-
лёту, з двума тытульнымi лiстамi або ў цвёрдым пераплёце (акрамя пластыка-
вага). 

79. Навуковая справаздача завяраецца подпісам і пячаткай кіраўніка навуко-
вай арганізацыі або музея, якія хадайнічалі аб выдачы дазволу, і зацвярджаецца 
НАН Беларусі. 

Тытульны ліст навуковай справаздачы афармляецца згодна з дадаткам да 
дадзенай Iнструкцыi. 

80. Пасля тытульнага лiста навуковай справаздачы прыкладаецца дазвол, за-
тым – змест, уводзiны, асноўны тэкст, заключэнне i дадаткi (калекцыйныя 
вопiсы iндывiдуальных i масавых археалагiчных артэфактаў, спiс iлюстрацый 
(малюнкаў, фотаздымкаў), iлюстрацыi, дадзеныя антрапалагiчнага, астэалагiч-
нага, палеабатанiчнага, прыродазнаўчых вызначэнняў, звесткі (даведка) аб пе-
радачы археалагiчных артэфактаў на пастаяннае (часовае) захаванне ў 
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адпаведнасцi з заканадаўствам). Інфармацыя аб артэфактах у звестках аб пера-
дачы павiнна адпавядаць калекцыйным вопiсам навуковай справаздачы. 

81. Уводзiны змяшчаюць дадзеныя аб месцы правядзення работ, археалагiч-
ных аб’ектах, задачах археалагiчнага даследавання, арганiзацыi работ, крынiцах 
iх фiнансавання i тэрмiнах правядзення, аб агульным складзе ўдзельнiкаў архе-
алагiчных палявых работ. 

Асноўная частка навуковай справаздачы ўключае апiсанне методыкi археа-
лагiчнага даследавання, працэсу i вынiкаў археалагiчных палявых работ, вы-
нiкаў камеральных работ i папярэдняга аналiзу атрыманых археалагiчных арт-
эфактаў, iнфармацыю аб фактах i метадах выкарыстання металашукальнiкаў, ге-
арадараў i iншых тэхнiчных сродкаў i iнструментаў, а таксама iнфармацыю аб 
кансервацыi раскопаў, iх засыпцы, рэкультывацыi глебы на месцы раскопак, 
узнаўленнi надмагiльных канструкцый i пабудоў. 

Заключэнне змяшчае асноўныя вынiкi праведзеных археалагiчных даследа-
ванняў, а таксама (калi неабходна) рэкамендацыi па далейшым вывучэннi i вы-
карыстаннi археалагiчнага аб’екта. 

Дадаткi павiнны змяшчаць: 
калекцыйны вопiс знаходак (iндывiдуальных, масавых), якi павiнен утрым-

лiваць указанне на парадкавы i калекцыйны нумар знаходкi, каардынаты 
знаходкi (квадрат, пласт, глыбiня), назву знаходкi, матэрыял знаходкi, а таксама 
быць звязаны з тэкстам, iлюстрацыямi (фотаздымкамi), вызначэннямi шляхам 
адпаведных спасылак; 

фотаздымкi, якiя адлюстроўваюць усе стадыi археалагiчнага даследавання, у 
тым лiку планы i профiлi раскопаў, разрэзы курганных насыпаў, выяўленыя ар-
хеалагiчныя аб’екты i працэс iх даследавання, павiнны выконвацца з маштабнай 
лiнейкай i пазначэннем напрамкаў свету; 

iнфармацыю аб правядзеннi спецыяльных аналiзаў i вызначэнняў з указан-
нем iх аўтарства i пазначэннем месца ўзяцця проб на адпаведнай чарцёжнай да-
кументацыi. 

82. Пасля тэкставай часткi i дадаткаў навуковай справаздачы ставiцца подпiс 
аўтара(аў). 

83. Чорна-белыя чарцяжы выконваюцца тушшу або рапiдографам на паперы, 
кальцы, мiлiмiтроўцы. 

Дапускаецца прадстаўленне чорна-белых чарцяжоў у выглядзе ксеракопii, а 
таксама каляровых iлюстрацый. 

84. Буйнафарматныя чарцяжы, якiя нельга паменшыць, павiнны складвацца 
да памераў альбома цi тэксту навуковай справаздачы. Прадстаўленне чарцяжоў 
у рулонах не дапускаецца. 

85. Кожны чарцёж, у тым лiку карты, планы, профiлi, разрэзы, павiнны мець 
расшыфроўку ўсiх выкарыстаных умоўных абазначэнняў. Дапускаецца 
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вынясенне расшыфроўкi на асобны лiст (пры ўмове выкарыстання ў навуковай 
справаздачы адзiнай сiстэмы ўмоўных абазначэнняў). 

Усе чарцяжы павiнны мець указанне напрамкаў свету i лiнейны паказальнiк 
маштабу. 

86. Пры фатаграфаваннi цi iншых метадах памяншэння чарцяжоў трэба 
звяртаць увагу на тое, каб усе дэталi, у тым лiку надпiсы i лiчбы, былi добра 
бачны. Не дапускаецца празмернае памяншэнне чарцяжоў, што вядзе да неда-
статковай выразнасцi копiй. 

87. На iлюстрацыях (малюнках, фотаздымках) прадстаўляюцца важнейшыя 
знаходкi (як правiла, усе iндывiдуальныя знаходкi, а для масавага матэрыялу – 
найбольш характэрныя рэчы) з указаннем iх калекцыйных нумароў. 

Малюнкi i фотаздымкi знаходак павiнны мець лiнейны паказальнiк маштабу. 
Iндывiдуальныя знаходкi прадстаўляюцца ў маштабе 1:1, масавыя – 1:2 цi 1:4. 

88. Малюнкi i фотаздымкi археалагiчных артэфактаў кампануюцца ў 
таблiцы, прычым кожны з iх у таблiцы павiнен мець свой парадкавы i 
калекцыйны нумар, на якiя робiцца спасылка ў тэкставай частцы i калекцыйным 
вопiсу навуковай справаздачы. 

Памiж тэкстам навуковай справаздачы i дадаткамi, у тым лiку калекцыйным 
вопiсам, альбомам iлюстрацый, вызначэннямi, павiнна iснаваць цесная сувязь у 
выглядзе адпаведных спасылак. 

89. Усе iлюстрацыi, у тым лiку чарцяжы, малюнкi, фотаздымкi, павiнны мець 
тлумачальныя надпiсы, якiя ўтрымлiваюць назву даследаванага археалагiчнага 
аб’екта i вычарпальную iнфармацыю аб археалагiчным артэфакце. Спiс iлюстра-
цыйнага матэрыялу не можа замянiць тлумачальных надпiсаў. 

90. У тлумачальных надпiсах пад фотаздымкамi раскопаў i археалагiчных 
аб’ектаў, акрамя назвы здымка з указаннем назвы помнiка, года даследавання, 
неабходна ўказваць, з якога боку фатаграфаваўся раскоп цi археалагiчны аб’ект. 

 
ГЛАВА 7 

НАВУКОВАЯ СПРАВАЗДАЧА АБ АРХЕАЛАГIЧНЫХ  
РАЗВЕДКАХ 

91. Навуковая справаздача аб археалагiчных разведках павiнна змяшчаць: 
апiсанне маршруту цi адмiнiстрацыйна-тэрытарыяльнай адзiнкi археалагiч-

ных разведак з пералiкам усiх абследаваных археалагiчных аб’ектаў; 
карту археалагiчнай разведкi з абазначэннем геаграфiчных арыенцiраў, у 

тым лiку рэкi, азёры, населеныя пункты, а таксама маршруту археалагiчнай раз-
ведкi i ўсiх даследаваных археалагiчных аб’ектаў; 

поўнае апiсанне кожнага вывучанага археалагiчнага аб’екта з адлюстраван-
нем яго назвы, геаграфiчнага месцазнаходжання, захаванасцi, стану паверхнi, 
тапаграфiчных асаблiвасцей, формы i памераў (калi яны вызначаюцца вiзу-
альна), межаў распаўсюджання археалагiчных артэфактаў, характарыстыкi 
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культурнага пласта (слоя) (пры правядзеннi шурфоўкi) i ўсяго знойдзенага 
матэрыялу; 

iнфармацыю аб тым, адкрыты цi абследаваны археалагiчны аб’ект 
упершыню або быў вядомы раней, кiм i калi абследаваўся i вывучаўся; 

указанне памераў усiх шурфаў, траншэй, зачыстак з адлюстраваннем iх стра-
тыграфii; 

планы i стратыграфiчныя профiлi ўсiх аб’ектаў незалежна ад наяўнасцi цi ад-
сутнасцi на iх культурнага пласта (слоя); 

апiсанне знойдзеных падчас археалагiчных разведак археалагiчных 
матэрыялаў. 

92. Абследаваныя археалагiчныя аб’екты павiнны быць пазначаны адпавед-
ным нумарам на карце. 

93. Кожны даследаваны археалагiчны аб’ект павiнен прадстаўляцца ў наву-
ковай справаздачы планам, iнструментальным цi вiзуальным, якi складаецца ў 
пэўным маштабе i адлюстроўвае асаблiвасцi рэльефу i тапаграфiчную сiтуацыю. 
Для гарадзiшчаў i iншых археалагiчных аб’ектаў з адмысловым рэльефам, як 
правiла, прадстаўляецца яшчэ разрэз у тым жа маштабе, што i план археалагiч-
нага аб’екта. 

94. План археалагiчнага аб’екта павiнен мець лiнейны маштаб, дакладную 
тапаграфiчную прывязку да пастаянных арыенцiраў на мясцовасцi, у тым лiку 
ўказанне адлегласцi i напрамку да населеных пунктаў, дарог, мастоў, геадэзiч-
ных пунктаў, тэлеграфных слупоў. Усе прывязкi павiнны быць указаны ў тэксце 
навуковай справаздачы. 

95. Пры адлюстраваннi на плане рэльефу з дапамогай гарызанталей павiнны 
ўказвацца берг-штрыхамi напрамак схiлу i адзначацца вышыня сячэння гары-
занталей. 

96. Пры закладцы на археалагiчным аб’екце шурфаў, зачыстак i невялiкiх 
раскопаў усе яны павiнны быць дакладна i ў маштабе зафiксаваны. У тэксце 
навуковай справаздачы ўказваюцца iх памеры, а таксама даецца апiсанне стра-
тыграфii i атрыманага археалагiчнага матэрыялу. 

97. Палявыя фотаздымкi павiнны найбольш поўна i падрабязна перадаваць 
асаблiвасцi рэльефу, тапаграфiчнае становiшча абследаваных археалагiчных 
аб’ектаў i iх памер. 

Навуковая справаздача павiнна ўтрымлiваць фотаздымкi ўсiх абследаваных 
археалагiчных аб’ектаў, зачыстак, шурфаў, у тым лiку зачыстак i шурфаў, у якiх 
культурны слой адсутнiчае. 

98. Усе знойдзеныя падчас разведак археалагiчныя матэрыялы павiнны быць 
апiсаны ў тэксце, прадстаўлены ў калекцыйным вопiсе iндывiдуальных i маса-
вых знаходак, а таксама ў дадатках. 

 
ГЛАВА 8 
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НАВУКОВАЯ СПРАВАЗДАЧА АБ АРХЕАЛАГIЧНЫХ  
РАСКОПКАХ 

99. Навуковая справаздача аб археалагiчных раскопках павiнна змяшчаць: 
поўнае апiсанне археалагiчнага аб’екта, якi даследаваўся археалагiчнымi рас-

копкамi, з адлюстраваннем яго назвы, геаграфiчнага месцазнаходжання, захава-
насцi, стану паверхнi, тапаграфiчных асаблiвасцей, формы i памераў (калi яны 
вызначаюцца вiзуальна), межаў распаўсюджвання археалагiчных артэфактаў, 
характарыстыкi культурнага пласта (слоя) (пры правядзеннi шурфоўкi), усяго 
знойдзенага матэрыялу i гiсторыi вывучэння; 

сiтуацыйны план археалагiчнага аб’екта з дакладным абазначэннем у 
маштабе ўсiх раскопаў, траншэй, шурфаў, якiя закладвалiся даследчыкам у 
адпаведнасцi з выдадзеным дазволам, а таксама ў папярэднi час; 

апiсанне методыкi археалагiчных раскопак з абгрунтаваннем яе выбару; 
планы i стратыграфiчныя профiлi ўсiх раскопаў, археалагiчных аб’ектаў, ма-

церыка; 
апiсанне знойдзеных падчас археалагiчных раскопак археалагiчных 

матэрыялаў. 
100. Кожны раскоп прадстаўляецца планам, у тым лiку на асобныя пласты, i 

профiлямi сценак раскопу, бровак. Пры значнай глыбiнi раскопу i археалагiч-
ным даследаваннi шматслойных паселiшчаў на кожны будаўнiчы гарызонт 
(пласт) павiнен рабiцца асобны план з пазначэннем лiнейнага маштабу i 
напрамку свету. 

101. На планы раскопу наносяцца: 
нiвелiровачныя адзнакi (цi прадстаўляецца асобны план нiвелiроўкi па-

верхнi) дзённай паверхнi i мацерыка. Гэтыя дадзеныя павiнны паўтарацца на 
профiлях; 

размяшчэнне рэпера, у тым лiку з прывязкай да балтыйскай сiстэмы вышынь; 
асаблiвасцi культурнага пласта (слоя); 
усе выяўленыя археалагiчныя аб’екты, а таксама iндывiдуальныя знаходкi з 

адзнакамi iх месцазнаходжання, у тым лiку глыбiнь. Усе зафiксаваныя археа-
лагiчныя аб’екты нумаруюцца, прычым iх нумар выкарыстоўваецца ў тэкставай 
частцы навуковай справаздачы i чарцяжах. 

102. Планы i профiлi раскопу выконваюцца ў адным маштабе. На профiлях 
адзначаюцца межы квадратаў, якiя прадстаўлены на плане. У выпадку значнага 
памяншэння агульнага плана раскопу дапускаецца рабiць планы асобных ком-
плексаў (пабудовы, вогнiшчы) у больш буйным маштабе. 

Планы i профiлi (разрэзы) археалагiчных аб’ектаў таксама выконваюцца ў 
адным маштабе. 

103. Пры археалагiчным даследаваннi ў раскопе каменных, цагляных цi 
драўляных архiтэктурных пабудоў, акрамя iх падрабязнага апiсання, планаў i 
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профiляў раскопаў, прадстаўляюцца дакладныя планы пабудоў, разрэзы, 
фасiроўкi i iншыя архiтэктурныя чарцяжы з указаннем лiнейнага маштабу. 

104. Профiлi сценак раскопу цi бровак павiнны дакладна адлюстроўваць 
стратыграфiчную сiтуацыю. Не дапускаецца абагульненая стратыграфiя па 
некаторых профiлях цi стратыграфiчныя калонкi, якiя адлюстроўваюць толькi 
частку профiлю. 

105. Усе выяўленыя ў раскопе археалагiчныя аб’екты падрабязна апiсваюцца 
ў тэксце з адзнакамi iх месцазнаходжання, памераў, формы, запаўнення i iншымi 
характарыстыкамi. На чарцяжах прадстаўляюцца iх профiлi (разрэзы) з указан-
нем лiнейнага маштабу. 

106. Пакiнутыя ў раскопе археалагiчныя артэфакты павiнны таксама быць 
адлюстраваны ў навуковай справаздачы з указаннем iх колькасцi i 
фотафiксацыяй. 

107. Пры археалагiчных раскопках могiльнiкаў дадаткова прадстаўляецца 
абгрунтаванне неабходнасцi раскопак i выбранай методыкi. Даецца падрабязная 
характарыстыка кожнага даследаванага пахавання, усiх выяўленых у iх 
археалагiчных аб’ектаў без залежнасцi ад захаванасцi, наяўнасцi або адсутнасцi 
антрапалагiчных парэшткаў i знаходак. 

108. На план могiльнiка з указаннем лiнейнага маштабу i напрамкаў свету 
наносяцца ўсе знойдзеныя пахаваннi з дакладным адлюстраваннем 
месцаразмяшчэння, формы, памераў i арыенцiроўкi шкiлетаў у магiлах. 

109. Апiсанне кожнага пахавальнага комплексу павiнна ўключаць поўную 
характарыстыку магiльнага збудавання з адлюстраваннем памераў, формы, 
канструктыўных дэталей, запаўнення магiльнай ямы, а таксама апiсанне 
палажэння кожнага шкiлета ў могiльнiку, пералiк усяго iнвентару пахавання з 
дакладным месцазнаходжаннем кожнай рэчы ў адносiнах да шкiлета. 

Пры апiсаннi глыбiнь неабходна указаць, ад якога ўзроўню праводзiлася 
вымярэнне. 

110. Кожнае пахаванне прадстаўляецца асобным планам у маштабе не менш 
за 1:10/1:20, на якiм даюцца дакладныя контуры магiльнай ямы (калi яны 
праглядаюцца), выявы шкiлета i ўсiх рэчаў, якiя выяўлены пры археалагiчных 
раскопках, а таксама ўсе элементы пахавальнага абраду, у тым лiку падсыпкi, 
вогнiшчы, рэшткi трунаў, з дакладнай фiксацыяй размяшчэння кожнай рэчы ў 
прасторы i нiвелiрнымi адзнакамi. 

111. На плане ўсе рэчы пахавальнага iнвентару i знаходкi з мiжмагiльнай 
прасторы нумаруюцца i апiсваюцца (расшыфроўваюцца) у тлумачальных 
надпiсах да плана. 

112. Пры археалагiчных раскопках курганоў прадстаўляюцца планы i, як 
правiла, не менш двух разрэзаў (профiляў) кожнага кургана, выкананыя ў адным 
маштабе. На планах i профiлях курганоў пазначаюцца нiвелiровачныя адзнакi, 
якiя адлюстроўваюць усе асаблiвасцi будовы насыпаў, пахавальных элементаў i 
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выяўленых пахаванняў. Кожны разрэз кургана апiсваецца з указаннем 
паслядоўнасцi размяшчэння пахаванняў i стварэння насыпу. 

У выпадку змяшчэння ў навуковую справаздачу паменшанага плана 
курганоў з выяўленымi пахаваннямi прыкладаецца план асобных пахаванняў у 
больш буйным маштабе. 

113. Кожнае пахаванне прадстаўляецца на фотаздымках.  
Тлумачальныя надпiсы пад фотаздымкамi, а таксама графiчнай 

дакументацыяй павiнны змяшчаць вычарпальную iнфармацыю аб праведзеных 
работах i аб’екце археалагiчнага даследавання. 

 
ГЛАВА 9 

НАВУКОВАЯ СПРАВАЗДАЧА АБ ВЫРАТАВАЛЬНЫХ (АХОЎНЫХ) 
АРХЕАЛАГIЧНЫХ ДАСЛЕДАВАННЯХ 

114. Навуковая справаздача аб выратавальных (ахоўных) археалагiчных 
даследаваннях у выглядзе археалагiчных разведак i (або) археалагiчных раско-
пак афармляецца ў адпаведнасцi з патрабаваннямi глаў 7 i 8 дадзенай Iнструк-
цыi. 

115. Акрамя таго, навуковая справаздача аб выратавальных (ахоўных) архе-
алагiчных даследаваннях, у тым лiку археалагiчным наглядзе, павiнна змяш-
чаць: 

вынiкi фiксацыi вядомых археалагiчных аб’ектаў на праектным матэрыяле; 
вынiкi абследавання зоны земляных, будаўнiчых, мелiярацыйных i iншых ра-

бот i фiксацыю выяўленых няўлiчаных археалагiчных аб’ектаў на праектным 
матэрыяле; 

сiтуацыйны план размяшчэння аб’екта археалагiчнага нагляду ў межах 
ахоўнай зоны археалагiчнага аб’екта; 

пазначэнне аб’екта археалагiчнага нагляду на тапаграфiчнай карце з прывяз-
кай да населеных пунктаў (або ў межах населенага пункта), а таксама на спада-
рожнiкавых здымках; 

план зоны земляных, будаўнiчых, мелiярацыйных i iншых работ i (або) 
аб’екта археалагiчнага нагляду з дакладным абазначэннем у маштабе ўсiх бу-
даўнiчых катлаванаў i траншэй з геадэзiчнымi (нiвелiровачнымi) адзнакамi, так-
сама на плане абазначаюцца раскопы, участкi праведзеных археалагiчных дасле-
даванняў, у тым лiку археалагiчнага нагляду; 

гiстарычную i археалагiчную даведку з поўнай характарыстыкай археалагiч-
нага аб’екта, апісаннем месцаразмяшчэння зоны земляных, будаўнiчых, 
мелiярацыйных i iншых работ; 

характарыстыку методыкi выратавальных (ахоўных) археалагiчных даследа-
ванняў, у тым лiку археалагiчнага нагляду, з абгрунтаваннем яе выбару; 

даведку аб папярэднiх параметрах i плошчы земляных, будаўнiчых, мелiяра-
цыйных i iншых работ, у тым лiку будаўнiчых катлаванаў i траншэй у 
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адпаведнасцi з праектным матэрыялам, а таксама iнфармацыю аб фактычных 
аб’ёмах i плошчы праведзеных археалагiчных даследаванняў. 

116. Прадстаўленне вынiкаў археалагiчнага нагляду ў зоне земляных, бу-
даўнiчых, мелiярацыйных i iншых работ ажыццяўляецца ў адпаведнасцi з пра-
ектным матэрыялам, у якiм абазначаны будаўнiчыя ўчасткi, катлаваны, траншэi. 
Пры наяўнасцi культурных напластаванняў кожны ўчастак прадстаўляецца 
графiчнай фiксацыяй стратыграфii сценак i фотафiксацыяй. Даследаваныя знач-
ныя археалагiчныя аб’екты паказваюцца на асобных планах. 

На планах прадстаўляюцца таксама нiвелiровачныя адзнакi (цi прадстаўля-
ецца асобны план нiвелiроўкi паверхнi), якiя павiнны паўтарацца на профiлях 
сценак будаўнiчых катлаванаў i траншэй. 

Планы i профiлi будаўнiчых катлаванаў i траншэй выконваюцца ў адным 
маштабе. На профiлях адзначаюцца межы квадратаў, якiя прадстаўлены на 
плане. У выпадку значнага памяншэння агульных планаў i профiляў робяцца 
планы асобных археалагiчных аб’ектаў у больш буйным маштабе. 

Калекцыйны вопiс знаходак (iндывiдуальных, масавых) павiнен мець 
указанне на парадкавы i калекцыйны нумары знаходкi, лакалiзацыю знаходак i 
быць звязаны адпаведнымi спасылкамi з тэкстам i iлюстрацыйным матэрыялам. 

117. Профiлi будаўнiчых катлаванаў i траншэй, у якiх захавалiся рэшткi 
культурнага пласта (слоя), павiнны дакладна адлюстроўваць стратыграфiчную 
сiтуацыю. Не дапускаецца прадстаўленне абагульненай стратыграфiі па 
некаторых профiлях цi стратыграфiчных калонках, якiя адлюстроўваюць толькi 
частку профiлю. 

118. Усе выяўленыя падчас археалагiчнага нагляду археалагiчныя аб’екты i 
археалагiчныя артэфакты дакладна i падрабязна прадстаўляюцца ў навуковай 
справаздачы, у тым лiку ў тэкставай частцы, чарцяжах, малюнках i фотаздымках 
з маштабнай лiнейкай i пазначэннем напрамкаў свету. 

119. Фотаздымкi, якiя прадстаўляюцца ў навуковай справаздачы аб 
праведзеных выратавальных (ахоўных) археалагiчных даследаваннях, павiнны 
адлюстроўваць усе стадыi археалагiчных даследаванняў, асаблiвасцi выбранай 
методыкi, параметры i плошчу земляных, будаўнiчых, мелiярацыйных i iншых 
работ, у тым лiку будаўнiчых катлаванаў i траншэй, у адпаведнасцi з праектным 
матэрыялам. 
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КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 
6 января 2021 г. № 91-З 

 
Статья 20.6. Незаконный поиск и оборот археологических артефактов 

1. Поиск археологических артефактов, осуществляемый без разре-
шения на право проведения археологических исследований, - 
влечет наложение штрафа в размере от пятнадцати до пятидесяти 
базовых величин с конфискацией предмета административного 
правонарушения, орудий и средств совершения административ-
ного правонарушения или без конфискации таких орудий и 
средств. 

2. Приобретение, продажа, дарение, мена, залог археологических 
артефактов в случаях, запрещенных законодательными актами, 
при отсутствии признаков незаконной предпринимательской де-
ятельности  
- влекут наложение штрафа в размере от десяти до тридцати ба-
зовых величин с конфискацией предмета административного 
правонарушения. 

 
Примечание. Термин «поиск археологических артефактов», применяемый в 
настоящей статье, имеет значение, определенное законодательством о 
культуре 
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