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1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ 
 

Метою практики є закріплення теоретичних знань студентів ОС 
«бакалавр» з дисциплін передбачених освітньо-професійною програмою 
«Історія та археологія: історія. Європейські студії», формування вмінь та 
навичок ведення археологічних розвідок, розкопок та інших видів практичної 
діяльності в польових умовах, а також усвідомлення студентами розуміння 
важливості суспільно-історичного та наукового значення збереження і охорони 
археологічних пам’яток.  

 
Завдання практики: 
-  ознайомити студентів з видами археологічних пам’яток та навчити 

розрізняти їх; 
-  навчити  методиці дослідження і попереднього датування культурного 

шару, поховань та інших археологічних об’єктів, за допомогою наукової 
літератури; 

- виховання самостійності та відповідальності при проведенні 
археологічних досліджень; 

- виробити навички професійного спілкування з використанням наукових 
термінів, прийнятих у фаховому середовищі, при складанні планів пам’яток, 
фіксації культурного шару, опису процесу роботи (ведення щоденника), 
окремих об’єктів, поховань і стратиграфічної ситуації; 

- навчити встановлювати ефективну комунікацію з представниками 
різноманітних субкультур при облаштуванні польового табору, організації його 
функціонування і життєзабезпечення; 

- отримати досвід в практичному вирішенні проблем історичної пам’яті та 
виявлення охорони археологічних пам’яток. 

 
2. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ 

 
Шифр  

компете
нтності 

 
Компетентності 

Шифр  
програмних 
результатів 

Програмні результати 
навчання 

Загальні компетентності (ЗК) 
ЗК 4. Здатність раціонально 

організовувати власну 
діяльність та ефективно 
використовувати час. 

ПРН 11. Обґрунтовувати вибір методики 
опрацювання речових джерел і 
текстів. 
 

ЗК 5. Здатність бути критичним і 
самокритичним. 

ПРН 28. Демонструвати самостійність і 
відповідальність при виконанні 
функціональних обов’язків. 

ЗК 7. Здатність брати участь в 
інтелектуальних дискусіях, 
використовувати ввічливі 
форми звернення до 
опонента, концентруватися 
на значущих складових 
судження, не переходячи на 
особистості. 

ПРН 23. 
 
 
 
 
 
ПРН 24.  

 

Демонструвати навички 
професійного спілкування з 
використанням наукових 
термінів, прийнятих у фаховому 
середовищі. 
 
Встановлювати ефективну 
комунікацію з представниками 



ЗК 12. Увага і толерантність до 
іншої (й інакшої) думки, 
здатність аналізувати її зміст 
та структуру в процесі 
спілкування та адекватно на 
неї реагувати. 

різноманітних субкультур. 

ЗК 13. Здатність працювати в 
колективі та самостійно, 
виявляти ініціативу, уникати 
некритичного слідування 
авторитетам. 

Фахові компетентності (ФК)   
ФК 4. Розуміння соціальних 

функцій історика, 
можливостей використання 
історії та зловживання 
історією. 

ПРН 28. Демонструвати самостійність і 
відповідальність при виконанні 
функціональних обов’язків. 
 

ФК 5. Здатність опрацювання 
наукових та інформаційних 
джерел й використання 
інформаційно-пошукових 
інструментів, таких як: 
бібліографічні довідники, 
путівники до архівних 
фондів, архівні описи та 
посилання на електронні 
ресурси. 

ПРН 10. 
 
 
 
 
ПРН 11. 

Знаходити необхідний фактичний 
матеріал для конкретного 
історичного дослідження. 
 
 
Обґрунтовувати вибір методики 
опрацювання речових джерел і 
текстів. 
 
 
 ФК 6. Здатність виявляти і 

опрацьовувати належним 
чином джерела інформації 
(бібліографії, документи, 
етнографічні матеріали, 
музейні експонати, 
археологічні артефакти і т. 
п.) для реалізації науково-
дослідних проектів. 

ФК 7. Здатність використовувати 
різноманітні методи 
виявлення та опрацювання 
історичних і археологічних 
джерел, зокрема, 
інструментарій спеціальних 
історичних дисциплін, 
новітні комп’ютерні 
технології для пошуку та 
обробки історичних або 
пов’язаних із ними даних. 

ФК 13. Здатність здійснювати відбір 
та прийняття на збереження 
артефактів і документів у 
відповідності до нормативів. 

ПРН 12. 
 
 
 
 
 
ПРН 28. 

Організовувати практичне 
вирішення проблем історичної 
пам’яті та охорони матеріальної й 
нематеріальної культурної 
спадщини України. 
 
Демонструвати самостійність і 

ФК 14. Знання правил 
археографічної, архівної та 
музейної роботи, принципів 



експонування артефактів і 
підготовки тематико-
експозиційного плану. 

 відповідальність при виконанні 
функціональних обов’язків. 
 

 
3. ЗМІСТ ПРАКТИКИ 

№ 
з/п Назви видів діяльності Кількість 

годин 
Загальна кількість кредитів ЄКТС – 3 

1. Підготовка спорядження та матеріального забезпечення для практики 2 
2. Інструктаж з техніки безпеки, організації практики, підбору й 

застосування навчального обладнання, методики польових досліджень 
2 

3. Організаційні питання і виїзд на археологічну практику                                                                  4 
4.  Ознайомча екскурсія по археологічній пам’ятці, де проводиться практика 2 
5.  Участь в археологічних розкопках чи розвідках (практичні заняття) 70 
6. Заповнення щоденника з практики 6 
7. Лекція або виїзна екскурсія з тематики розкопок 2 
8. Підбиття підсумків практики, перевірка щоденників і оголошення оцінок 

за практику 
2 

Разом: 90 
 

4. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ 
4.1. Термін проходження практики 
Навчальна практика (археологічна) проводиться протягом двох тижнів на 

1-му курсі в другому семестрі. 
4.2. Бази практики 
Базами практики виступають археологічні експедиції, що проводяться 

відповідними установами в Україні, Румунії та Молдові. 
4.3. Обов’язки здобувачів вищої освіти 
Практикант зобов’язаний дотримуватися правил внутрішнього трудового 

розпорядку бази практики, виконувати вказівки керівників від бази практики і 
від Університету в межах, визначених навчальною програмою практики, 
систематично і вчасно вести документацію практики, виконувати правила 
техніки безпеки. 

4.4. Обов’язки керівника практики. 
Керівник практики зобов’язаний ознайомити здобувачів вищої освіти з 

інформаційно-методичним забезпеченням практики, надавати консультації 
стосовно організації практики, виконання індивідуальних завдань, дотримання 
норм техніки безпеки, оформлення звітної документації. 

4.5. Обов’язки керівника бази практики. 
Керівник практики бази практики зобов’язаний організувати археологічні 

дослідження відповідно до правил техніки безпеки, надавати консультації 
стосовно проведення розкопок, проводити лекції та екскурсії з теми 
археологічних досліджень, надавати можливість користуватися науковою 
бібліотекою і науковими фондами бази практики в межах завдань практики. 

 
5. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

Індивідуальна робота студента, що бере участь в археологічній експедиції 
полягає у веденні індивідуального щоденника практики та виконанні завдань 
від керівника практики під час археологічних досліджень. 



6. ВИМОГИ ЩОДО НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТНОЇ 
ДОКУМЕНТАЦІЇ 

Головним звітнім документом є щоденник, який має бути написаним від 
руки, обов’язково повинен містити повну інформацію про проходження 
практики студентом. У щоденнику в лаконічній формі подаються завдання та 
плани, які виконував студент під час практики, описується процес дослідження 
пам’ятки, аналізується конкретне завдання, яке було поставлене перед 
студентом, і процес його виконання. Щоденник перевіряється і затверджуються 
керівником практики від Університету. 

Керівником практики від Університету складається характеристика  на 
кожного практиканта, із зазначенням оцінки від керівника практики та 
керівника бази практики. 

 
7. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПРАКТИЧНИХ УМІНЬ ЗДОБУВАЧІВ 

ВИЩОЇ ОСВІТИ 
7.1. Шкала та схема формування підсумкової оцінки 
 
 Протягом проходження практики студент, що взяв участь в археологічній 
експедиції накопичує бали: 
Вид роботи Максимальна кількість балів 
Виконання всіх практичних занять під час 
розкопок 

30 балів 

Якість оформлення та захист звітної 
документації 

20 балів 

Оцінка від керівника бази практики 50 балів 
Всього 100 балів 
 
7.2. Критерії оцінювання індивідуальних завдань 

Загальна оцiнка за практику складається  з поточних оцiнок за рiзнi види 
робіт, за якісно підготовлений звіт та оцінки вік керівника бази практики. 
Підрахунок балів проводиться відповідно до «Положення про порядок 
оцінювання рівня навчальних досягнень  здобувачів вищої освіти  в умовах 
ЄКТС» (ІДГУ, 2018). 

Виконання всіх практичних занять під час розкопок. 
В археологiчнiй експедицiї здiйснюється встановлений режим працi та  

контроль обсягiв виконаних робiт; накопичення оцiнок (за шкалою від 0 до 5), 
шляхом їх  виставлення кожного дня у щоденник практиканта. Всі оцінки після 
завершення практики керівник виводить у середньозважений бал,  який 
переводиться  у  100-бальну  шкалу із коефіцієнтом 0,3. 

Якість оформлення та захист звітної документації. 
Звітна документація здається у формі щоденника практики. При його 

перевірці оцінюється правильність та повнота його заповнення. Керівник 
практики виставляє оцінку за щоденник (за шкалою від 0 до 5), яка 
переводиться  у  100-бальну  шкалу із коефіцієнтом 0,2. 

Оцінка від керівника бази практики. 
Оцінка від керівника бази практики виставляється в характеристику (за 

шкалою від 0 до 5), яка переводиться  у  100-бальну  шкалу із коефіцієнтом 0,5. 



Результати означених позицій плюсуються та  переводяться в оцінку за 
традиційною шкалою «зараховано», «не зараховано». 

Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в 
підсумкову оцінку за традиційною шкалою 

Підсумковий бал Оцінка за традиційною шкалою 
90-100 

зараховано 70-89 
51-69 
1-50 не зараховано 

 
8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ЗВІТІВ ПРАКТИКИ 

Для узагальнення зібраних під час практики матеріалів студенти подають 
звіт. Його захист відбувається на підсумковій конференції, на якій студенти 
презентують результати проходження практики (фото- та відеоматеріали, 
археологічні знахідки тощо). Звіт може бути оформленим у вигляді 
відеопрезентації. 
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