
Досвід проведення літньої практики у 2020 році в дистанційному 

онлайн форматі.  

У зв’язку з карантином через епідемію ковід19, літня практика 2020 

року, для п'ятьох студентів першого курсу зі спеціальності “історія та 

археологія”, була вперше проведена у дистанційному режимі. Керівником 

археологічної практики був - завідувач НДЛ археології історико-

філософського факультету Відейко М. Ю. Також в організації та проведенні 

онлайн навчання допомагали співробітники НДЛ археології: Відейко М. М.,  

Рудь В. С., Зайцева О. В, Бондаренко Т. В., Гошко Т.Ю. Час проведення 

археологічної практики становив 4 тижні, під час яких в робочі дні 

(понеділок-п’ятниця) проходили лекції з регламентом з 10:00 до 11:00 у 

програмі Google Meet, після яких студенти проводили власні дослідження 

та виконували завдання: темою першого тижня була археологічна розвідка, 

другого — робота зі знахідками, третього археологічні розкопки, 

четверного — написання звіту про польові дослідження — в нашому 

випадку — практики. З другого тижня практики додалися відповідно до 

теми, завдання з англійської мови, для того, аби студенти поповнили свій 

словник археологічними термінами. Для роботи зі знахідками, студенти 

отримали поштою коробку з необхідними матеріалами - керамічними 

фрагментами та металевими виробами. Також, студенти потренувалися у 

написанні статей та звіту про проведені дослідження.  

Для поширення та контролю завдань було використано платформу 

google classroom, куди кожного дня відбувалось завантаження завдань, 

інструкцій та допоміжних матеріалів у вигляді презентацій та корисних 

посилань. Також у класі відбувався контроль за виконанням поставлених 

завдань по кожному дню та етапу навчання. Відбувалось спілкування зі 

студентами в групі месенджера “телеграм”, що пришвидшувало процеси 



роботи. В кінці кожного тижня проходило звітування практикантів та 

оцінювання виконання завдань. 

У підсумку можна зазначити, що не дивлячись на такий формат 

практики і перший досвід,  що нам таки вдалося досягти позитивних 

результатів у засвоєнні практикантами необхідних навичок у веденні 

польових та камеральних досліджень, написанні звіту, та поповнення 

словникового запасу з англійської мови археологічними термінами. 

Позитивним виявилося розділення практики на чотири етапи: розвідки, 

розкопки, камеральна обробка, звітування. Отже, кінцевою метою є набуття 

саме практичних навичок у різних видах науково-дослідницької діяльності, 

які б охоплювали послідовно усі етапи процесу — від організації до 

звітування. І саме таким алгоритмом ми скористалися на початку 

проведення практичних занять восени 2020 року, коли встигли провести 

заняття з археологічної розвідки та розкопок, а також камеральної обробки 

матеріалів, на території університету. Це дало нам змогу в подальшому 

легко працювати онлайн зі студентами, бо все ж таки 60 коробок з 

матеріалом розсилати не дуже реально.  Виправдав себе і щоденний 

контроль над засвоєнням знань та практичних навичок - з виконанням 

маленьких завдань кожен день - легше звітуватися. Щотижневе підведення 

підсумків дисциплінувало практикантів, привчило їх планувати свою 

роботу, висвітлювати її виконання та звітувати у різних формах — від 

презентацій до складання письмових звітів і прес-релізів. Самостійний 

характер виконання окремих завдань сприяв набуттю цінного особистого 

досвіду у проведенні різних видів археологічних досліджень та розумінню 

суті процесу, відповідальності та самоорганізації. Отримано практичні 

навички у роботі з сучасним програмним забезпеченням, підготовці 

ілюстративних матеріалів, роботі з різноманітними знахідками та їх 

реставрації, звітуванню по проведеним дослідженням. Таким чином 



практикантами набуто початковий досвід, який буде корисним у подальшій 

професійній діяльності. Досвід, отриманий співробітниками НДЛ 

археології під час проведення дистанційної археологічної практики вже 

було використано у подальшій роботі, а саме проведенні практичних занять. 

А далі такий досвід стане у нагоді при створенні навчальних посібників, 

електронних навчальних курсів, тощо. 

 

Фото. 1. Тренувальний розкоп для демонстрації процесу розчистки та фотофіксації. 



 

Фото 2. Тренувальний розкоп - демонстрація “консервування” розкопу. 

 

Фото 3. Тренувальний розкоп - демонстрація розчистки поховання. 



  

Фото 4. Робота онлайн зі студентами. 

  

Фото 5. Знахідки студента - практиканта під час самостійної розвідки. 



 

Фото 6. Робота студента над темою: “камеральна обробка знахідок” 

 

 


