
Обов'язки учасників польової археологічної практики 

 

 Обов 'язки керівника практики. 

 1. Керівник практики визначає об'єкти для проходження студентами 

польової археологічної практики.  

2. Укладає договори з установами, які проводитимуть дослідження 

археологічних об'єктів.  

3. Забезпечує теоретичну і морально–психологічну підготовку студентів.  

4. Формує групи із розрахунку 15 студентів на 1 викладача–керівника 

групи.  

5. Забезпечує необхідне обладнання для польової практики.  

6. Вирішує питання доставки груп до місця проведення практики. 

7. З керівництвом археологічними експедиціями уточнює програму 

дослідження і завдання для студентів–практикантів.  

8. Здійснює контроль за проходженням польової практики. 

9. Перевіряє документацію, яку повинні вести студенти–практиканти. 

10. Організовує проведення підсумків польової археологічної 

практики і виставляє студентам залік. 

 

 Обов'язки керівника групи. 

 1. Керівник групи повинен мати всі дані ( домашня адреса батьків, 

телефон) про кожного студента.  

2. Допомогти студентам облаштувати наметове містечко, необхідні 

об'єкти для забезпечення життєдіяльності табору  

З.Організувати самоуправління студентів у містечку. 

4. Контролювати поведінку студентів у таборі, на розкопі, у 

населеному пункті. 

5. Забезпечу вати охорону табору у нічний час. 

6. Слідкувати за санітарним станом на харчоблоці, місці прийому їжі, 

у межах наметового містечка. 

7. Перебувати постійно з групою студентів.  

8. Слідкувати за дотриманням студентами правил техніки безпеки під 

час земляних робіт, при поводженні з вогнем, газом, на водоймах.  

9. Не допускати порушення студентами правил внутрішнього 

розпорядку. 

10. Періодично здійснювати контроль за веденням студентами 

необхідних записів у щоденниках. 

11. Слідкувати за станом здоров'я студентів. 

 

Обов'язки студента–практиканта 

1. Перед проходженням польової археологічної практики студент 

повинен пройти медичний огляд. 

2. Для проходження практики з'явитися у необхідному спорядженні 

(закрите взуття на твердій підошві, теплий одяг, закритий верхній одяг, 

головний убір, плащ–накидка тощо). 



3. Безумовно виконувати накази і розпорядження керівника групи, 

керівників експедиції. 

4. Дотримуватись правил техніки безпеки під час земляних робіт, при 

поводженні з вогнем, газом, легкозаймистими речовинами, на водоймах. 

5. Слідкувати за станом свого здоров'я. Дотримуватися санітарно–

гігієнічних вимог. 

6. Слідкувати за чистотою і порядком у своєму наметі і в межах табору. 

7. Дотримуватись правил внутрішнього розпорядку. 

8. Дотримуватись правил добросусідства з товаришами по групі, з 

місцевим населенням. 

9. Берегти інвентар та інше майно університету та археологічної 

експедиції.  

10. Своєчасно здійснювати необхідні записи у щоденнику.  

11. На день закінчення практики завершити оформлення всієї 

документації і здати керівнику групи. 
 


