
 

Звіт щодо проведення археологічної практики 2017 р. 

 

За наказом та програмою, що затверджені ректором вузу, археологічна практика 

студентів І курсу історичного факультету проводилась на городищі  Мохнач, що 

розташоване в селі Мохнач Зміївського р-ну Харківської обл. Пам'ятка  має культурні 

нашарування від раннього залізного віку до середньовіччя (від скіфських до 

слобожанських часів) 

 

Практика проводилась по академічних групах у два заїзди: 

- група 11 – з 01 по 12.07.2017 р. (20 студентів) 

- група 12 – з 13 по 24.07.2017 р. (19 студентів) 

- група 13 – з 25.07. по 04.08. 2017 р. (19 студентів) 

 

Керівництво практикою у всіх групах покладено на доц. кафедри історії України – Колоду 

В.В. 

 

1. Підготовчий етап 

- 30 січня 2017 р. в присутності декана  та завідувача кафедрою історії України були 

проведені загальні збори студентів I курсу історичного ф-ту, на яких вирішили 

питання організації археологічної практики (проїзду, харчування, забезпечення 

інвентарем та туристичним спорядженням); 

- в кожній групі обрали зав. харчуванням, який проводили збір коштів та закупівлю 

продуктів харчування для груп студентів; 

- було створено рапорт від факультету щодо проведення навчальної практики, який 

став основою наказу № 63-С (від 20 червня 2017 р.) по вузу. 

 

2. Основний етап 

Під час безпосереднього проведення практики студенти взяли участь в роботі 

Середньовічної археологічної експедиції ХНПУ по дослідженню давнього городища, яке 

має культурні нашарування з ранньої залізної доби (скіфського часу), раннього 

середньовіччя (алано-болгари у складі Хозарського каганату, слов’яни-сіверяни ранніх часів 

Київської Русі) і нового часу. 

Практика повністю забезпечена транспортом, спорядженням та обладнанням за 

рахунок вузу та харчуванням — за рахунок студентів. 

Під час практики проводився інструктаж з дотримання техніки безпеки із щоденним 

особистим розписом кожного учасника експедиції у відповідний журнал з техніки безпеки, 

який зберігається в археологічній лабораторії. Студенти мали щоденне триразове 

різноманітне гаряче харчування, постійно у вільному доступі були хліб, чай, цукор. В селі 

(15 хвилин пішого ходу) знаходився продовольчий магазин. 

За часи практики студенти закріпили та розширили свої теоретичні знання з 

археології України, набули конкретних навичок польового археологічного дослідження та 

оздоровитися на природі. 

 

До переліку практичних навичок та методів, які повинні були опанувати студенти 

входять такі: 

- методика польових археологічних розвідок; 

- вибір місця розкопу, його трасування, створенні квадратної сітки; 

- пошарово-квадратний метод дослідження культурного шару; 

- планіграфія розкопу та методика стратиграфічних спостережень; 

- методика дослідження житлово-господарчих та ремісничих споруд; 



- польова документація та правила її ведення; 

- камеральна обробка матеріалів. 

 

Під час практики булі здійснені такі культурно-виховні заходи: 

- наприкінці кожного заїзду – театралізоване свято "Посвята першокурсників в 

археологи"; 

- лекція-екскурсія та тему "Історія заселення Городища Мохнач і його околиці"; 

- постійні бесіди навколо багаття про майбутню професію та сучасне становище 

України. 

 

Проводилися і оздоровчі заходи: 

- спортивні ігри (волейбол, футбол, бадмінтон, шахи, шашки, нарди); 

- купання у Сіверському Дінці та Суворівському джерелі; 

- смуга перешкод (при посвяті в археологи). 

 

Програму практики виконано повністю. 

 

Окрім студентів-першокурсників (практикантів) у складі експедиції були 

старшокурсники, та випускники.  


