
Досвід дистанційного онлайн навчання та практичних занять в НДЛ 

археології осінь 2020. 

Оскільки метою практичних занять є — набуття студентами 

практичних навичок у проведенні наукового дослідження у галузі 

археології: від формування проекту досліджень до його реалізації у формі 

наукової публікації через проведення власного міні-дослідження, то 

структура занять, завдань та форма звітності були обрані відповідно мети. 

Для дистанційної роботи зі студентами першого курсу  на практичних 

заняттях з археології було використано програми “google classroom” та 

“google meet”. Слід зауважити, що досить важливим і корисним для 

працівників НДЛ археології став досвід дистанційної практики влітку 2020 

року.  

На щастя, співробітники НДЛ археології історико-філософського ф-

ту, встигли провести 3 основні практичні заняття з археологічної розвідки 

та розкопок, а також по обробці археологічних знахідок на території та в 

стінах університету, однак перед ними стало завдання продовжити 

практичні заняття й за іншими темами, вже дистанційно - онлайн. Для цього 

в програмі “google classroom” - були викладені основні завдання по темам 

та зразки виконання робіт у вигляді практичних та лекційних презентацій, 

а також посилань на статті співробітників та звіти НДЛ археології. 

Відповідні завдання і пояснення, лекції по темам та інструктаж відбувалися 

у програмі “google meet”. Такі заняття у форматі відео зв'язку та за 

допомогою демонстрації екрану, давали змогу не тільки пояснити матеріал 

по темі, а ще й перевірити виконані завдання студентами. Для звітності була 

обрана форма презентацій у форматі “power point” - саме такий формат дає 

навичку узагальнення набутих знань, стислого викладання матеріалу, 

тренування виступів на аудиторію, а також формує вміння працювати у 

редакторах з фотографіями та текстами. Слід зазначити, що матеріали з 

практичних занять сприяли  підготовці до екзамену, а також більш 

глибокому засвоєнню матеріалів саме з практичної археології.  

В підсумку можна впевнено сказати, що мета поставленого завдання 

про набуття студентами практичних навичок у проведенні наукового 

дослідження у галузі археології: від формування проекту досліджень до 

його реалізації у формі наукової публікації через проведення власного міні-

дослідження, була досягнена. Досвід літньої онлайн практики було успішно 

використано і вдосконалено - додано індивідуальні консультації,  більш 

структуровано подані навчальні матеріали та завдання до них. Студенти 

звітувалися по 4 основним темам  - створили презентації у “power point” - з 



якими виступали онлайн набуваючи навичок презентувати результати 

роботи. А також написали та оформили відповідно вимог - звіт про свої 

практичні заняття. Під час практичних занять студенти навчилися 

створювати ілюстрації та підписи до них, працювати з фото та текстами, 

при цьому, як скорочувати інформацію для подання її у презентацій, так і 

розширювати її для звіту. Даний досвід дистанційного навчання  може бути 

використано співробітниками НДЛ археології, для створення більш 

поглибленого онлайн курсу з практичної археології, або під час літньої 

практики, а також для вдосконалення саме онлайн частини, вже існуючого  

курсу. 

 

Фото 1. Слайд зі звітувальної презентації студента: проведення практичного заняття по 

темі: “археологічна розвідка”. 



Фото 2. Слайд зі звітувальної презентації студента: проведення практичного заняття по темі: 

“археологічна розвідка” - фотофіксація та збір знахідок. 

 

 

 


