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Індивідуальний звіт про наукову діяльність за 2019 рік
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Кочкін Ігор Тарасович, старший викладач

Відомості про вченого (науково-педагогічного працівника):
Рік народження – 1959
ВНЗ, який закінчено – Івано-Франківський державний педагогічний інститут імені Василя Стефаника
Рік закінчення ВНЗ – 1982
Диплом (серія/номер) – Г-ІІ №048014
Спеціальність за дипломом – Історія і педагогіка
Кваліфікація за дипломом – вчитель історії і суспільствознавства, методист виховної роботи
Науковий ступінь, рік захисту – немає,
Диплом кандидата /доктора наук (серія/номер) –№
Вчене звання, рік присвоєння – немає,
Атестат професора / доцента / СНС (серія/номер) –№
Перебування в аспірантурі:
Заклад –
Перебування в аспірантурі (роки) –
Тема дисертації –
Пртокол вченої ради (номер; дата) –
Галузь наук –
Наукова спеціальність (шифр; назва) –
Рік захисту –
Шифр та назва спецради –
Назва закладу, де відбувся захист –
Науковий керівник (ПІБ; звання; посада; місце роботи) –
1-ий опонент (ПІБ; звання; посада; місце роботи) –
2-ий опонент (ПІБ; звання; посада; місце роботи) –
Перебування в докторантурі:
Заклад –
Перебування в докторантурі (роки) –
Тема дисертації –
Пртокол вченої ради (номер; дата) –
Галузь наук –
Наукова спеціальність (шифр; назва) –
Рік захисту –
Шифр та назва спецради –
Назва закладу, де відбувся захист –
Науковий консультант (ПІБ; звання; посада; місце роботи) –
1-ий опонент (ПІБ; звання; посада; місце роботи) –
2-ий опонент (ПІБ; звання; посада; місце роботи) –
3-ій опонент (ПІБ; звання; посада; місце роботи) –
Відзнаки / нагороди:
-
1. Участь у науково-дослідній тематиці підрозділу –

Номер Вид Назва
01090000838 В межах робочого

часу; Фундаментальна
Історико-культурні та етносоціальні процеси на Прикарпатті

2. Наукові стажування, інші види підвищення кваліфікації –

Вид Термін Місце проходження

3. Подання запитів для фінансування наукових досліджень; одержання індивідуальних або участь у
колективних інвестиційних ґрантах –

Grant Narodowego Centrum Nauki ’Kontynuacja i zmiana. Społeczności kurhanowe z III i II tys. przed Chr. w
dorzeczu górnego Dniestru w świetle badań multidyscyplinarnych’. Sygnatura 2018/31/B/HS3/01326. Переклад укр.:
«Продовження і зміна. Курганні суспільства з ІІІ і ІІ тис. до Р.Х. басейну верхньогоДністра у світлі міждисциплінарних
досліджень». Терміни: 2019 - 2022 рр. Керівник: професор, доктор габілітованийПшемиславМакарович (Університет
імені Адама Міцкевича, м.Познань, Республіка Польща).
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4. Наукове керівництво аспірантами, здобувачами, наукове консультуванняпринаписанні докторських
дисертацій. Захист дисертацій аспірантами, докторантами. Керівництво НДР студентів –

Керуюнауковим гуртком з проблем первісної археології. Здійснююнавчально-методичне забезпечення діяльності
Музею археології Прикарпаття.

5. Публікації –

Бібліографічний опис Вид
Late Neolithic and Middle Bronze Age barrows in Bukivna, Western Ukraine as a source
to understand soil evolution and its environmental significance // Iwona Hildebrandt-Radke,
Przemysław Makarowicz, Zhanna N. Matviishyna, Aleksandr Parkhomenko, Sergiy D. Ly-
senko, Igor T. Kochkin Journal of Archaeological Science: Reports 27 (2019) 101972 2352-
409X/ © 2019 Elsevier Ltd.). (0,5 др.арк.) (Scopus)

Стаття у Scopus,
WoS

Barrows in action. Late Neolithic and Middle Bronze Age Barrow Landscapes in the Upper
Dniester Basin, Ukraine // Makarowicz, P., J. Niebieszczański, M. Cwaliński, J. Romaniszyn,
V. Rud, I. Kochkin. 2019. Praehistorische Zeitschrift. 0(0): -. Retrieved 13 Nov. 2019, from
doi:10.1515 /pz-2019-0013. (1 др. арк.).

Стаття у Scopus,
WoS

Кочкін І. Багатошарове поселення Більшівці (урочище Кути) на Верхньому
Подністров’ї. Дослідження 2001 р. - Т. ІІІ. - Галич - Івано-Франківськ. – 2019.
( у співавторстві з Т.Ткачуком, Р. Щодровським). - 110 с.

Монографія
(ISBN)

6. Патентно-ліцензійна діяльність –
-
7. Рецензування та опонування дисертацій, відгуки на автореферати, експертні висновки тощо –
-
8. Участь в оркомітеті / журі / конкурсній комісії наукового заходу. Участь в редколегіях наукових

видань. Рецензування наукових статей –
-
9. Участь у спеціалізованих вчених радах, в експертних радах МОН України з питань проведення

експертизи дисертаційних робіт –
-
10. Інше –
Виконував кафедральну науково-дослідну тему (фундаментальна) «Історико-культурні та етносоціальні процеси

наПрикарпатті»№держ. реєстрації 01090000838 (у межах робочого часу). Індивідуальна наукова тема «Солевидобуток
у Північно-Східних Карпатах в період раннього металу». Участь у конференція 1. Звітна наукова конференція
викладачів, докторантів, аспірантів ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”
за 2018 рік ( Івано-Франківськ, 18–22 березня 2019 року.). Тема виступу: «Матеріали до історії солевидобутку на
території Східної Бойківщини».

2. Rzeszowska Konferencja Archeologiczna «Badania archeologiczne prowadzone na terenie południowo-wschodniej
Polski, zachodniej Ukrainy i północnej Słowacji» (Rzeszów, 2-3 kwietnia 2019 r.). Тема виступу: «Lokalizacja miejsc
wydobycia soli w Karpatach Północno-Wschodnich». 3. Sympozjum Stowarzyszenia Archeologii Środowiskowej «Kra-
jobraz przyrodniczy i kulturowy w neolicie i wczesnej epoce brązu w świetle badań interdyscyplinarnych» (Wrocław,
18-20 września 2019 r.). У співавт. з Iwona Hildebrandt-Radke, Przemysław Makarowicz, Zhanna N. Matviishyna,
Aleksandr Parkhomenko, Sergiy D. Lysenko. Тема виступу: «Zmiany krajobrazowe obszarów lessowych Europy środ-
kowej w holocenie w świetle badań mikromorfologicznych kurhanów».

4. Konferencja naukowa «Rubieże kultur - kultury rubieży. Z badań nad archeologią Europy środkowo-wschodniej
od młodszej epoki kamienia do wczesnej epoki żelaza» (Rzeszow, 2-3 grudnia 2019 r.). Успівавт. з Mirosław Mako-
honienko, Monika Panfil, Aleksander Kośko, PrzemysławMakarowicz, Marcin Ignaczak, Taras Tkachuk. Тема виступу:
«Badania zmian środowiskowych epoki neolitu i brązu metodą analizy pyłkowej w strefie lasostepu zachodniej Ukrainy».
5. Konferencja naukowa «Rubieże kultur - kultury rubieży. Z badań nad archeologią Europy środkowo-wschodniej od
młodszej epoki kamienia do wczesnej epoki żelaza» (Rzeszow, 2-3 grudnia 2019 r.). Успівавт. з Iwona Hildebrandt-
Radke, Przemysław Makarowicz, Zhanna N. Matviishyna, Aleksandr Parkhomenko, Sergiy D. Lysenko. Тема виступу:
«Gleby jako wskaźnik zmian krajobrazowych obszarów lessowych Europy Środkowej w holocenie na przykładzie badań
kurhanów kultury komarowskiej (Bukivna, Ukraina)».

6. Konferencja naukowa «Rubieże kultur - kultury rubieży. Z badań nad archeologią Europy środkowo-wschodniej od
młodszej epoki kamienia do wczesnej epoki żelaza» (Rzeszow, 2-3 grudnia 2019 r.). У співавт. з Jakub Niebieszczański,
Jan Romaniszyn, Przemysław Makarowicz, Vitaliy Rud. Тема виступу: «Krajobrazy kurhanowe z neolitu i epoki brązu
zachodniej Ukrainy».
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