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Індивідуальний звіт про наукову діяльність за 2019 рік
за період з 01.01.2019 року до 31.12.2019 року

Томенчук Богдан Петрович, завідувач кафедрою

Відомості про вченого (науково-педагогічного працівника):
Рік народження – 1950
ВНЗ, який закінчено – Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича
Рік закінчення ВНЗ – 1976
Диплом (серія/номер) – Б-І №794944
Спеціальність за дипломом – Історія
Кваліфікація за дипломом – викладач історії і суспільствознавства
Науковий ступінь, рік захисту – кандидат історичних наук, 1998
Диплом кандидата /доктора наук (серія/номер) – №000962
Вчене звання, рік присвоєння – доцент, 2002
Атестат професора / доцента / СНС (серія/номер) – №006499
Перебування в аспірантурі:
Заклад – Інститут археології НАНУ
Перебування в аспірантурі (роки) –
Тема дисертації – Некрополі Галича і Галицької землі (Галицько-Буковинського Прикарпаття)
Пртокол вченої ради (номер; дата) –
Галузь наук – Археологія
Наукова спеціальність (шифр; назва) –
Рік захисту – 1998
Шифр та назва спецради –
Назва закладу, де відбувся захист – Інститут археології НАНУ
Науковий керівник (ПІБ; звання; посада; місце роботи) – Моця О.П., член. кор., зав.відділом Інститут

археології
1-ий опонент (ПІБ; звання; посада; місце роботи) – Івакін Г.Ю. д.і.н., Інститут археології
2-ий опонент (ПІБ; звання; посада; місце роботи) – Михайлина Л.П. д.і.н., Чернівецький університет
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 –

-
4. Наукове керівництво аспірантами, здобувачами, наукове консультуванняпринаписанні докторських

дисертацій. Захист дисертацій аспірантами, докторантами. Керівництво НДР студентів –
Керівництво трьома аспірантами (Магомета А.А., Баюрчак Н.В., Вуянко М.З.). Керівник наукового гуртка
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’Археологічний гурток’. Керівництво та консультування студентів для участі у конференціях та написання наукових
статетй.

5. Публікації –

Бібліографічний опис Вид
Томенчук Богдан Довгі вали (’Троянові’) на Буковині, як частина Карпатської системи
оборони від вторгнення номадів Сходу//Тези доповідей наукового семінару. Чернівці,
2019.-с.98-100

Тези

Томенчук Богдан Галицько-Буковинське Прикарпаття, як контактна етнокультурна
зона склавінів і антів. До проблеми локалізації ’Мурсіанського озера’ Йордана.//Per
aspera ad astra: до 100-літнього ювілею відомого археолога Бориса Тимощука. Тези
доповідей Міжнародної наукової конференції. Чернівці, 2019.- С.105-107

Стаття у
фаховому
виданні

6. Патентно-ліцензійна діяльність –
-
7. Рецензування та опонування дисертацій, відгуки на автореферати, експертні висновки тощо –
Відгук на автореферат докторської дисертації
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 –
У рамках індивідуальної наукової теми ’Середньовічні городища Галицької землі. Містотворчі процеси’проведено

обстеження і розвідкові розкопки на території трьох давніх городищ і замків в Долинському районі. Здійснено
охоронні розкопки на території двох осідків Гошівського монастиря. Проводились охоронні археологічні дослідження
на території м. Долини. Зокрема, замку та монастиря (ур. Знесіння). Вивчались оборонні споруди та фундаменти
монастирської церкви. Проводились розвідкові обстеження монастирських комплексів в Долинському та Рожнятівському
районах. Керівництво археологічною практикою студентів І курсу в складі Карпатської історико-археологічної
експедиції Прикарпатського університету (кер. М. Кугутяком) та Прикарпатської археологічної експедиції Інституту
археології НАНУ (кер. В. Романець) Виконання наукової роботи кафедри: - участь у науково-дослідній тематиці
кафедри «Історико-культурні та етносоціальні процеси на Прикарпатті» № державної реєстрації 0109U000838 (у
межах робочого часу). Індивідуальна наукова тема «Духовна культура українців Карпатського регіону», проведення
польових етнографічних досліджень у рамках щорічної студентської етнографічної практики в гірських населених
пунктах Долинського району Івано-Франківської області та Міжгірського району Закарпатської області; - участь
у щорічній звітній науковій конференції викладачів, докторантів, аспірантів кафедри етнології і археології ДВНЗ
«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» за 2018 р.м. Івано-Франківськ, 18-22 березня
2019 року; - робота з обдарованими студентами: Соловей Уляна, Юрчишин Михайло, Вінтоняк Юрій Виконання
навчально-методичної роботи кафедри: - підготовка і розробка навчального навантаження викладачів кафедри; -
формування графіку навчального процесу та розкладу студентів спеціальності 032 «Історія та археологія. Етнологія»
освітньо-кваліфікаційного рівня магістр; - розробка базового навчального плану з підготовки освітнього рівня
магістр спеціальності 032 «Історія та археологія. Етнологія»; - розробка навчально-методичного плану роботи
кафедри; - підготовка акредитаційної справи з освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 032 «Історія
та археологія. Етнологія»; - внесення змін до ОП спеціальності 014 «Середня освіта (Історія) щодо пропозицій
розширення нових курсів вільного вибору студента від кафедри; - оновлення та розробка методичного забезпечення
(навчально-методичні вказівки, робочі та навчальні програми, силабуси) з навчальних курсів: ’Релігійна етноархеологія’,
’Історія Стародавнього Сходу’, ’Історія Стародавньої Греції та Риму’, ’Археологічна практика’ - оновлення та
розробка методичного забезпечення (навчально-методичні вказівки, робочі та навчальні програми, силабуси) з
навчальних курсів: ’Релігійна етноархеологія’, ’Історія Стародавнього Сходу’, ’Історія Стародавньої Греції та
Риму’, ’Археологічна практика’ - - розробка методичного забезпечення зі стекхолдерами (роботодавцями) кафедри
з приводу археологічної, музейної, етнографічної практик; - наповнення навчально-методичною літературою
електронної бібліотеки Університету і кафедри; - навчально-методичне оновлення і ведення дистанційного навчання;
Виконання організаційної роботи кафедри: - організація Дня відкритих дверей 25 травня 2019 р. і представлення
спеціальності 032 «Історія та археологія. Етнологія» в традиційних гуцульських, бойківських, лемківських строях
та традиційної карпатської кухні;

.
Науково-педагогічий працівник Томенчук Богдан Петрович

(П.І.П.) підпис дата

Завідувач кафедри
(П.І.П.) підпис дата

Директор/Декан
(П.І.П.) підпис дата
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