
ЗВІТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ  

УЧАСНИКА ПОЛЬОВОЇ АРХЕОЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ 

 

Після проходження практики студенти повинні написати звіт, в якому у 

загальній формі повинні описати пам'ятку, на якій вони працювали або 

маршрут, якщо це була розвідувальна експедиція. Описати ті методи, які вони 

використовували під час досліджень. Викласти головні результати, що були 

отримані експедицією під час дослідження пам'ятки. 

Всі записи, які веде студент–практикант, повинні міститися в одному 

товстому зошиті із захисною обкладинкою. Структура такого зошита: 

1. Титульна сторінка. 

2. Зміст. 

3. Програма проходження практики, підписана викладачем–керівником 

археологічної практики. 

4. Календар проходження практики, де за кожен розписується керівник 

експедиції або керівник окремого загону чи розкопу. 

5. Щоденник, який студент веде кожен день, де записуються всі роботи, 

що проводилися як експедицією в цілому, так і ним особисто. 

6. Звіт. 

7. Фотозвіт. 

Всі записи у зошиті мають вестися чітко і охайно, кульковою ручкою. 

Креслення повинні робитися олівцем. 

Наприкінці зошита, після остаточного звіту, керівник експедиції, в складі 

якої студент проходив практику, повинен стисло охарактеризувати роботу 

студента в експедиції і запропонувати викладачу–керівнику практики оцінку за 

проходження навчальної польової практики студентом–практикантом. 

Без дотримання усіх вимог до ведення документації, студенту 

археологічна практика не зараховується. 

 

Вимоги  до  звіту 

Для узагальнення зібраних під час археологічної практики матеріалів 

студенти здають звіт про проходження практики. 

Звіт має бути написаний від руки/, обсягом до 15 сторінок, обов’язково 

повинен містити малюнки, креслення розкопів, стратиграфії окремих об’єктів 

з відповідними поясненнями. Звіт повинен мати наскрізну нумерацію. 

Аркуші звіту повинні бути зшиті.  

У звіті в лаконічній формі подаються завдання і план, які виконують 

студенти під час практики. Описується процес дослідження, що включає усі 

послідовні стадії, аж до рекультивації поверхні на місці пам’ятки. 

Аналізуючи конкретне завдання, яке було поставлене перед студентом і 

процес його виконання.  

Звіти перевіряються і затверджуються керівником практики, 

начальником експедиції і відповідальним за практику. До звіту додаються 

щоденники, план розкопу, польовий опис комплексу. 

Після завершення практики, здачі зазначених документів, підводяться 



підсумки практики та виставляється відповідна оцінка. Студент, що не 

виконав програму практики і отримав незадовільну оцінку, відраховується з 

навчального закладу.  

Студенту, якому за станом здоров’я протипоказано проходження 

практики у польових умовах (археологічна, етнографічна), за рішенням ради 

факультету   практика організовується на факультеті, де він виконує різні 

види робот, пов’язаних з закріпленням практичних навичок, отриманих при 

прослуховуванні відповідних навчальних дисциплін. Звільнення від 

проходження практики можливо лише за єдиною умовою – наявністю 

відповідної довідки з печатками з студентської поліклініки. 
 


