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Алгоритм написання програми
Регіональні особливості історії та археології, а також багаторічний
практичний досвід спонукали автора запропонувати своє бачення змісту та
форм навчання і виховання учнівської молоді в археологічному гуртку. Для
підготовки програми автор використав загальні методичні рекомендації та вже
розроблені

авторські

програми

археологічних

гуртків

з

врахуванням

регіональних особливостей в Україні (Полтава, Донецьк, Запоріжжя, Київ) та
Росії

(Москва,

Санкт-Петербург).

У

своїй

програмі

автор намагається

адаптувати доволі складний та насичений академічний курс до рівня підготовки
та інтересів шкільної учнівської молоді. Саме тому при підготовці програми
широко використовується не тільки наукова, але і науково-популярна та дитяча
література і науково-популярні фільми. Особливістю пропонованої програми є
широке залучення шкільної молоді до практичної роботи по дослідженню,
впорядкуванню

та

популяризації

пам’ятки

архітектури

і

археології

національного значення - «Невицький замок». Саме тому більш детально у
програмі розглядаються проблеми та досягнення середньовічної археології.
Залучення учнівської молоді до роботи у конкретній археологічній експедиції,
що має академічний статус, дозволяє учням ознайомитись з усім спектром
методичних

та

технологічних

прийомів

сучасної

археологічної

науки.

Інноваційним підходом для формування громадської позиції, навчання і
виховання юної особистості є практична робота учнів у міжвіковому та
міжнародному експедиційному колективі.

