ПОЛЬОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ
ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ТА ЗА УЧАСТЮ ЮРІЯ ЛУКОМСЬКОГО
1979
1. Участь у археологічній експедиції Інституту суспільних наук АН УРСР з вивчення
наскельної фортеці Тустань в с. Урич Сколівського р-ну Львівської обл. на посаді
різноробочого. Керівник М. Ф. Рожко.
1980
2. Участь у дослідженнях наскельної фортеці Тустань в с. Урич Сколівського р-ну
Львівської обл. на посаді лаборанта. Керівник М. Ф. Рожко.
1981
3. Участь в Галицькій археологічній експедиції (керівник В. В. Ауліх) на посаді керівника
Архітектурного загону. Розвідковою траншеєю локалізовано фундаменти церкви
княжої доби під лісом "Діброва" (Кирилівської) на полях с. Залуква Галицького р-ну
Івано-Франківської області.
4. Участь у дослідженнях наскельної фортеці Тустань в с. Урич Сколівського р-ну
Львівської обл. на посаді лаборанта. Керівник М. Ф. Рожко.
1982
5. Очолював Архітектурний загін Галицької археологічної експедиції (далі – АЗ ГАЕ).
Керівник експ. В. В. Ауліх. Стаціонарно досліджено частину фундаментів церкви
"під Дібровою" (Кирилівської) на полях с. Залуква Галицького р-ну Івано-Франківської
обл.
6. Участь у дослідженнях наскельної фортеці Тустань в с. Урич Сколівського р-ну
Львівської обл. на посаді лаборанта. Керівник М. Ф. Рожко.
1983
7. Участь у дослідженнях наскельної фортеці Тустань в с. Урич Сколівського р-ну
Львівської обл. на посаді інженера-архітектора. Керівник М. Ф. Рожко.
1984
8. Отримав перший Відкритий лист. Керував АЗ ГАЕ. Проведено повне археологічне
дослідження церкви "під Дібровою" (Кирилівської) на полях с. Залуква Галицького р-ну
Івано-Франківської обл.
9. Участь в Карпатській архітектурно-археологічній експедиції Інституту суспільних наук
АН УРСР (далі – КААЕ) під керівництвом М. Ф. Рожка на посаді інженера-архітектора.
10. Участь у дослідженнях оборонного монастиря в с. Лаврів Старосамбірського р-ну
Львівської обл. Керівник М. Ф. Рожко.
1985
11. Участь в КААЕ на посаді інженера-архітектора. Дослідження оборонного монастиря в
с. Лаврів Старосамбірського р-ну Львівської обл., городищ Карпатської лінії оборони
ХІІ-ХІІІ ст. в селах Тершів, Грозьова, Розлуч (керівник М. Ф. Рожко).
1986
12. Керував АЗ ГАЕ. Розвідковою траншеєю локалізовано фундаменти церкви
Благовіщення княжої доби на полі "Церквиська" у с. Крилос Галицького р-ну ІваноФранківської обл.
13. Керував АЗ ГАЕ. Розвідковою траншеєю локалізовано фундаменти невідомої
дерев’яної церкви княжої доби в урочищі "Царинка", с. Крилос Галицького р-ну ІваноФранківської обл.
14. Участь в КААЕ на посаді інженера-архітектора. Дослідження оборонного монастиря в
с. Лаврів Старосамбірського р-ну Львівської обл. та об’єктів Карпатської лінії оборони
(керівник М. Ф. Рожко).
1987
15. Керував АЗ ГАЕ. Повне археологічне дослідження решток церкви Благовіщення в
с. Крилос Галицького р-ну Івано-Франківської обл. Розвідкові дослідження в урочищі
"Миколаївське", с. Викторів Галицького р-ну Івано-Франківської обл. Виявлено

культурний шар трипілля та княжої доби. Решток монументальної споруди княжої
доби не виявлено.
16. Участь в КААЕ на посаді молодшого наукового співробітника. Дослідження
оборонного монастиря в с. Лаврів Старосамбірського р-ну Львівської обл. та об’єктів
Карпатської лінії оборони (керівник М. Ф. Рожко).
1988
17. Керував АЗ ГАЕ. Повне археологічне дослідження решток дерев’яної церкви "на
Царинці". Здійснено архітектурні обміри та фіксацію решток невідомої дерев’яної
церкви чи каплиці початку ХІІІ ст. в с. Пітрич Тлумацького р-ну Івано-Франківської
обл. (спільно з археологічними дослідженнями експедиції Івано-Франківського
краєзнавчого музею під керівництвом Б. Томенчука).
18. Участь у дослідженнях наскельної фортеці Тустань в с. Урич Сколівського р-ну
Львівської обл. (Керівник М. Ф. Рожко).
1989
19. Керував АЗ ГАЕ. Повне археологічне дослідження церкви в урочищі "Воскресенське",
с. Крилос Галицького р-ну Івано-Франківської області.
20. Керував АЗ ГАЕ. Рятівні розкопки у внутрішній частині церкви св. Пантелеймона,
с. Шевченкове Галицького р-ну Івано-Франківської області.
21. Керував АЗ ГАЕ. Розвідковими розкопками на західній околиці с. Шевчевкове
локалізовано сліди невідомої білокам’яної церкви княжої доби.
22. Участь у дослідженнях наскельної фортеці Тустань в с. Урич Сколівського р-ну
Львівської обл. Керівник М. Ф. Рожко.
23. Участь у дослідженнях пам’яток наскельної архітектури в с. Бубнище Рожнятівського
р-ну Івано-Франківської обл. у складі Карпатської архітектурно-археологічної
експедиції Керівник М. Ф. Рожко.
1990
24. Керував АЗ ГАЕ. Виявлено і досліджено рештки невідомої дерев’яної церкви 2
половини ХІІ ст. в урочищі "Церквиська", с. Крилос Галицького р-ну Івано-Франківської
області.
25. Керував АЗ ГАЕ. Локалізовано фундаменти невідомої кам’яної будівлі в урочищі
"Царинка", с. Крилос Галицького р-ну Івано-Франківської області.
26. Керував АЗ ГАЕ. Розвідкові розкопки в урочищі "Над Горбом", с. Крилос. Виявлено
сліди складної системи огорож давньогалицького Підгороддя ХІІ-ХІІІ ст.
27. Керував АЗ ГАЕ. Проведено рятівні дослідження на Крилоській Горі на садибі
В. Човгана. Виявлено сліди печі напівземлянкового житла і вловлено напрямок давньої
дороги чи вулиці.
1991
28. Керував АЗ ГАЕ. Стаціонарні розкопки решток кам’яного храму "на Царинці".
Виявлено масивні фундаменти, виконані у невідомій серед пам’яток давньогалицької
архітектури техніці із застосуванним дерев’яної опалубки та паль; досліджено понад
80 поховань прилеглого могильника.
29. Керував АЗ ГАЕ. Проведено рятівні дослідження на південний схід від урочища
"Золотий Тік" в с. Крилос на місці будівництва нової хати Л. Духовича. Виявлені сліди
господарського комплексу ХІІ-ХІІІ ст.
30. Керував АЗ ГАЕ. Розвідкові розкопки на Замковій Горі в м. Галич. Виявлено
культурний шар ХІІ-ХІІІ ст. на плато Галич-Гори, надзвичайно потужний культурний
шар (понад 8 м) під руїнами старостинського замку ХVI-XVII ст. з напластуваннями
археологічних комплексів фракійського гальштату, княжої доби та пізнього
середньовіччя. Досліджено також частину замкової каплиці св. Катерини
ХVI-ХVІІ ст.
31. Участь у дослідженнях крипти собору св. Юра у Львові у складі археологічної комісії
НТШ разом з М. Бандрівським, Р. Суликом, І. Подоляком. Віднайдено тлінні останки
галицького князя Ярослава Осмомисла.
1992

32. Керував АЗ ГАЕ. Стаціонарні дослідження решток кам’яного храму "на Царинці".
З’ясовано планувальну структуру та будівельно-технічні особливості фундаменту,
вивчено ще 60 поховань прилеглого могильника із залученням спеціалістівантропологів, простежено стратиграфію об’єкту, яку складають чотири комплекси
знахідок, що датуються періодом ХІ-ХІV ст.
33. Керував АЗ ГАЕ. Проведені розвідкові дослідження центральної частини притвору
галицького Успенського собору. Простежена методика попередніх розкопок під
керівництвом д-ра Я. Пастернака, встановлене місце знахідки поховань князя
Ярослава Осмомисла та молодої княжни, вияснено стан збереження та будівельнотехнічні особливості фундаментних конструкцій, досліджено неторканий
попередніми дослідниками культурний шар, що відноситься до передісторії
Успенського собору, з об’єктами ХІ – середини ХІІ ст., а також доби фракійського
гальштату (VIII-VI ст. до н.е.).
1993
34. Керував АЗ ГАЕ. Стаціонарні дослідження решток Успенського собору в с. Крилос
Зафіксовано дві будівельні стадії у спорудженні фундаментів споруди, здійснено
детальні обміри кладок фундаментів та збережених наземних стін, виявлено цілий ряд
архітектурних деталей, уламків фресок та інших знахідок.
35. Керував АЗ ГАЕ. Розвідкові дослідження фундаментів церкви пророка Іллі в урочищі
"Перкаліїв Сад" (с. Крилос). Вияснено стан збереження конструкцій пам’ятки,
зафіксовано їх характер, а також проведено обміри, які ставлять під сумнів точність
фіксації пам’ятки М. Каргером 1957 року.
36. Керував АЗ ГАЕ. Розвідковими дослідженнями на Галицькому замку простежено
складну стратиграфічну картину напластувань у місці оборонного рову, сліди замку
ХIV-XV ст.
1994
37. Керував АЗ ГАЕ. Стаціонарні дослідження решток Успенського собору в с. Крилос.
Зафіксовано дві будівельні стадії у спорудженні наземної частини собору, зафіксовано
рисунок "Вавілону" на одному з блоків собору, виявлено архітектурні деталі.
38. Проведено архітектурно-археологічні обміри пам’ятки ХV-ХVІ ст., каплиці св. Василія
в с. Крилос.
39. Керував АЗ ГАЕ. Розвідкові дослідження галицького Старостинського замку ХІVХVІІІ ст. Виявлено подвійний дерев’яний частокіл, а також багатий археологічний
матеріал (кераміка, кахлі, монети, наконечники стріл, вироби з кості та скла, тощо),
який відноситься до епохи фракійського гальштату, княжої доби, пізнього
середньовіччя, а також часу ХVІІ-ХХ ст.
1995
40. Керував АЗ ГАЕ. Подальші стаціонарні дослідження решток Успенського собору в
Крилосі. Виявлено архітектурні деталі, законсервовані Я. Пастернаком.
41. Керував АЗ ГАЕ. Розвідкові дослідження Старостинського замку в м. Галич.
Закладено 25 розвідкових траншей-зондажів з метою вияснення планувальної
структури замку 2-ої половини ХVII ст. та стану збереження цегляно-кам’яних
конструкцій оборонних укріплень. З’ясовано на 80% планувальну структуру зовнішніх
оборонних мурів замку та стан їх збереження. Локалізовано дві оборонні вежі та
місце одної в’їзної брами.
42. Участь в архітектурно-археологічних дослідженнях підвівтарної частини костелу
св. Маґдалени у Львові у складі археологічної групи НТШ разом з М. Бандрівським та
Р. Суликом. березень- квітень 1995 року.
1996
43. Керував АЗ ГАЕ. Стаціонарні архітектурно-археологічні дослідження на
фундаментах Успенського собору в с. Крилос. Вияснено стан збереження та
будівельно-технічні особливості основи підбаневого північно-західного стовпа "Г",
прилеглих до неї мурів, а також мурів 6, 8 та 14 за Я. Пастернаком.

44. Керував АЗ ГАЕ. Рятівні розкопки в урочищі "Карпиця" (с. Шевченкове). Виявлено
об’єкт невідомого призначення – кругла в плані яма діаметром 5 м з півкулястим дном
– в заповненні якої знайдено перевідкладені архітектурні білокам’яні деталі, брускова
цегла, амфора, кераміка ХІІ–ХІІІ ст. та інші знахідки.
1997
45. Стаціонарні
архітектурно-археологічні
дослідження
Шляхетської
вежі
Старостинського замку. Проведено повні розкопки внутрішньої частини вежі та
розвідкові шурфи при зовнішніх контурах об’єкту. Встановлено планувальні та
будівельно-технічні особливості, а також етапи функціонування вежі в системі
замку. Спільно з В. Г. Оприском та під еґідою НДІЦ “РАС” (кер. В. Івановський).
46. Розвідкові розкопки при південно-східному куті Шляхетської вежі Старостинського
замку. Відкрито зрубні конструкції валу фортеці ХІV-ХVІ ст., частину глинобитної
печі ХІІ та напівземлянкового житла ХІ ст. Спільно з В. Г. Оприском та під еґідою
НДІЦ “РАС” (кер. В. Івановський)..
47. Археологічний нагляд за земляними роботами на ринковій площі Галича. Встановлено,
що культурний шар становить близько 4 м. У нижньому стратиграфічному горизонті
виявлено матеріал кінця ХІІІ-ХІV cт. Спільно з В. Г. Оприском та під еґідою НДІЦ
“РАС” (кер. В. Івановський).
48. Рятівний археологічно-архітектурний нагляд за земляними роботами на пл. Підкови у
Львові спільно з В. Коноплею, Р. Могитичем, В. Оприском, О. Овчинніковим,
1-6. 04. 1997 р.
49. Рятівні архітектурно-археологічні дослідження у місті Жовква на вул. Запорізькій
спільно з В. Коноплею та В. Оприском 18-21.06.’97 р.
1998
50. Рятівні архітектурно-археологічні дослідження решток Успенського собору в Крилосі
та частково його ближньої периферії. З’ясовано планувальні, стратиграфічні,
будівельно-технічні та інші особливості пам’ятки, виявлено і досліджено
(неповністю) ряд об’єктів Х - половини ХІІ ст., а також ранньозалізної доби кінця І
тис. до Р.Х. Під еґідою НДІЦ “РАС” (кер. В. Івановський).
51. Рятівні архітектурно-археологічні дослідження біля Митрополичих Палат у
с. Крилос. Локалізовано і обстежено підпірну стіну під’їзної рампи ХІХ ст. Виявлено
рештки підвалу ХVІІ-ХVІІІ ст., а також частини двох дерев’яних будинків зрубнокаркасної конструкції. Під еґідою НДІЦ “РАС” (кер. В. Івановський).
52. Рятівні археологічні дослідження в урочищі "Погарище", с. Крилос Галицького р-ну
Івано-Франківської обл. Виявлено рештки двох жител княжої доби, піч-кам’янку,
кам’яну вимостку та оборонний рів зовнішніх укріплень Крилоського городища
ХІІ-ХVІ ст.
53. Археологічний нагляд за земляними роботами на території Крилоського городища.
Виявлено цілий ряд археологічних об’єктів різних періодів, які "прив’язані" до
археологічної підоснови.
54. Участь у рятівних археологічних дослідженнях на місці будинку Валова 1 у Львові
(керівник М. Филипчук) 10.10-15.11.’98 р.
1999
55. Продовження архітектурно-археологічних досліджень Успенського собору та
дерев’яних споруд біля Митрополичих палат в Крилосі. Отримано додаткову
інформацію про об’єкти.
56. Участь у рятівних археологічних дослідженнях на місці будинку Валова 1 у Львові
(керівник В. І. Шишак) 20.09-10.11.’99 р.
2000
57. Стаціонарні дослідження палацового комплексу першої половини ХІІ ст. при
Митрополичих палатах у Крилосі. Простежене продовження деструкцій Споруди 3 у
південному напрямку ще на 8 м. Виявлено ряд супровідних об’єктів, значний комплекс
знахідок, серед яких найбільш інтригуючими є кілька десятків фраґментів плінфи.

58. Архітектурно-археологічний нагляд за земляними роботами, що проводились у
внутрішній частині Успенської церкви ХVІ ст. в Крилосі з метою реконструкції бані.
В процесі копання фундаментних ям підбаневих стовпів зафіксовано стратиграфічні
перетини, виявлено велику кількість повторновикористаних архітектурних деталей
та блоків з фресковим розписом, що походять з Успенського собору ХІІ ст., а також
рештки кількох невідомих археологічних об’єктів, які функціонували до побудови
церкви. Здійснив систематизацію та фотографічну фіксацію архітектурних деталей
та блоків з фресками, виявлених у фундаментах підбаневих стовпів Успенської церкви
ХVІ ст. в Крилосі (жовтень). Провів камеральну обробку матеріалів з розкопок 2000
р., а також здійснив геологічні аналізи будівельних матеріалів Успенського собору
(жовтень).
59. Під час польових сезонів 1993-2000 рр. здійснював постійний нагляд і фіксацію всіх
відомих земляних робіт, що проводились на території с. Крилос. Простежено сотні
метрів траншей газифікації села, а також фундаментних ровів новобудів. Метою
нагляду був рятівний збір археологічної інформації, вияснення характеру
розповсюдження культурного шару, а також пошук невідомих археологічних та
архітектурних об’єктів.
2001
60. Архітектурно-археологічний нагляд за консерваційними роботами на рештках
Успенського собору в Крилосі; опрацювання архітектурних деталей у фондах
Національного Заповідника "Давній Галич" впродовж серпня. Здійснено детальні
обміри мурувань фундаментів та збережених наземних стін, виявлено і
систематизовано архітектурні деталі, уламки фресок та інші знахідки.
2002
61. Участь у дослідженнях некрополя античного міста Китей (Крим, СімферопольськоДрогобицька експедиція під кер. Олександра Єрмоліна, серпень). Проведено повний
комплекс графічної фіксації виявлених поховальних склепів.
62. Участь у розвідкових архітектурно-археологічних дослідженнях літописного міста
Белз (Розточчя, експедиція НУ “Львівська політехніка”) серпень.
63. Займався консерваційними роботами на фундаментах Успенського собору ХІІ ст. в
с. Крилос Ів.-Фр. обл. Вересень.
64. Участь у рятівних дослідженнях на вул. Руській у Львові. Експедиція ААС
(кер. В. І. Шишак).
2003
65. Участь у охоронних архітектурно-археологічних дослідженнях у Львові на вул. Валова,
15. (Керівник: Шишак В. І.) травень-липень.
66. Участь у рятівних археологічно-архітектурних дослідженнях замку в місті Жовква
(експедиція РАС, керівник О. Осаульчук) кін. Липня.
67. Участь у рятівних археологічно архітектурних дослідженнях на площі Вічевій у місті
Жовква (експедиція РАС, керівник О. Осаульчук).
68. Участь у рятівних археологічних дослідженнях поблизу м. Керч (АР Крим)
(кер.: Єрмолін О. Л.) 21-28 серпня.
69. Участь у рятівних археологічно архітектурних дослідженнях у місті Жовква.
Експедиція ЛНУ ім. І. Франка, керівник – Роман Чайка) вересень.
2004
70. Участь в архітектурних обмірах церкви ХVІІІ ст. в с. Ямна Надвірнянського р-ну ІваноФранківської області. (У рамках співпраці з НДЛ 104 НУ "Львівська політехніка") 1718 січня та 14-15 лютого.
71. Участь у архітектурно-археологічних дослідженнях крипти каплиці Боїмів у Львові.
Робота виконана на замовлення Благодійного фонду "Збереження історикоархітектурної спадщини Львова". Директор – Андрій Салюк (16-20.02 Звіт: 0.5 д.а., 2
листи формату А-4, виконано 5 березня 2004 р.);

72. Очолював архітектурно-археологічні дослідження каплиці св. Катерини ХVІ ст. на
Старостинському замку в місті Галич Івано-Франківської області. 22.06. - 30.09. Під
егідою НЗ “Давній Галич” (ген. дир. О. Береговський).
2005
73. Участь у рятівних археологічно-архітектурних дослідженнях на місці будинку
пл. Міцкевича, 9 у Львові протягом липня (керівник В. І. Шишак).
74. Керував рятівними археологічними дослідженнями у м. Києві на розі вулиць
Межигірської та Хорива (Хорива, 25) протягом липня-серпня. Під егідою
Археологічного центру м. Києва ІА НАНУ. Директор: М. Сагайдак.
75. Участь у розкритті та обмірах решток Десятинної церкви у м. Києві впродовж вересня.
Під егідою ІА НАНУ (дир.: П. Толочко; кер. Експ.: Г. Івакін).
76. Участь у археологічно-архітектурних дослідженнях каплиці Боїмів у Львові (керівник
В. І. Шишак).
2006
77. Участь у рятівних археологічно-архітектурних дослідженнях на площах Катедральній,
Ринок, Міцкевича, а також на вулицях Руській, Гонти, Краківській у Львові (керівник
В. Шишак) впродовж березня-листопада.
78. Участь у розкритті та обмірах решток Десятинної церкви у м. Києві впродовж
липня-листопада (керівник Г. Ю. Івакін).
79. Участь у рятівних археологічно-архітектурних дослідженнях на вул. Новгородській,
Бельведерській, пл. Ринок, 18 у місті Івано-Франківську впродовж липня-жовтня.
(керівник В. Романець).
2007
80. Проведено зачистку, обміри опис та фіксацію нововиявленої криївки воїнів УПА в
с. Княгиничі Рогатинського району Івано-Франківської області. 4-6 травня.
81. Надано консультацію Державному історико-культурному заповіднику “Тустань” щодо
відновлення стаціонарних археологічних досліджень на території заповідника, з
виїздом в терен. 6 червня.
82. Керівництво рятівними архітектурно-археологіними дослідженнями синагоги
“Золота Роза” у Львові. 1 липня –15 грудня.
83. Надано комплекс консультацій Філії “Рятівної археологічної служби” у м. ІваноФранківську (В. Романець) щодо розкриття, обмірів та музеєфікації решток каземату
ХVІІ ст. на південно-західному бастіоні Станиславова. 5 липня,8-9 вересня,10, 24
листопада.
84. Керівництво рятівними архітектурно-археологічними дослідженнями невідомих
пам’яток дерев’яної архітектури ХVІІІ ст. на пл. Галицькій у Львові. 17 вересня –
16 жовтня.
85. Комплекс консультацій при архітектурно-археологічному шурфуванні замку в
м. Жовква (керівник Т. Іванишин). Листопад-грудень.
2008
86. Участь у архітектурно-археологічних дослідженнях Десятинної церкви в Києві, які
проводить Архітектурно-археологічна експедиція ІА НАНУ (кер. Г. Івакін). Доля
участі: розробка програми досліджень та фіксація решток об’єкту. Червень-листопад.
87. Керівництво
рятівними
архітектурно-археологічними
дослідженнями
на
вул. І. Федорова, 23, 25 у Львові. Січень-серпень.
88. Археологічно-архітектурний нагляд в підвалі будинку вул. Краківська, 22. 8-11 лютого.
89. Археологічно-архітектурний нагляд за земляними роботами по вул. В. Винниченка, 6.
12-19 березня.
90. Археологічно-архітектурний нагляд за земляними роботами по вул. П. Римлянина, 1.
15. 03-30.06.
91. Археологічно-архітектурний нагляд за земляними роботами по вул. Сербська, 3 у
Львові. 18. 04-20.05.
92. Консультація та участь у локалізації решток церкви ХVІІІ ст. у с. Жуки біля Полтави
згідно запрошення О. Б. Супруненка. 20.07.

93. Комплекс консультацій при архітектурно-археологічному шурфуванні замку та
монастиря Домініканів в м. Жовква (керівник Т. Іванишин). Січень – листопад.
94. Комплекс консультацій, збір історіографічних матеріалів та здійснення архітектурноархеологічних обмірів при дослідженні решток церкви Св. Духа у Львові
(керівники: Н. Білас, В. Оприск). Жовтень-листопад.
95. Керівництво архітектурно-археологічним шурфуванням приринкових кварталів у
м. Жовква (грудень 2008 р.);
2009
96. Керівництво експедецією ІУ ім. І. Крип’якевича НАНУ з архітектурно-археологічних
досліджень Монастиря св. Онуфрія в с. Лаврів Старосамбірського р-ну Львівської
області. Серпень–жовтень.
97. Участь у архітектурно-археологічних дослідженнях Десятинної церкви в Києві, які
проводить Архітектурно-археологічна експедиція ІА НАНУ (кер. Г. Івакін). Доля
участі: розробка програми досліджень та фіксація решток об’єкту. Червень-вересень.
98. Консультування та участь у архітектурно-археологічних дослідженнях замку в
м. Надвірна Івано-Франківської області експедицією ДП ІА НАНУ “Культурна
спадщина Прикарпаття” (кер. В. Романець). Червень.
99. Консультування та участь у архітектурно-археологічних дослідженнях невідомого
монументального об’єкту ХІV-ХV ст. у м. Володимирі Волинському спільно зі
співробітниками експедиції Волинської Охоронної Археологічної Служби України
Керівники – Сергій Панишко та Олексій Златогорський (липень, жовтень 2009 р.);
100. Консультування та участь у архітектурно-археологічних дослідженнях на території
Державного історико-архітектурного заповідника у м. Жовква археологічною
експедицією цього заповідника. Керівник – Тарас Іванишин (впродовж цілого року);
101. Археологічний нагляд за земляними роботами, пов’язаними з водовідведенням на
території Монастиря св. Онуфрія в с. Лаврів Старосамбірського р-ну Львівської області
(листопад 2009 р.);
102. Консультування та участь у дослідженнях решток церкви Св. Духа у Львові. Керівник:
Василь Оприск (вересень-листопад 2009 р.);
2010
103. Керівництво рятівними архітектурно-археологічними дослідженнями на ділянці
вул. І. Федорова, 23/25 у Львові. Липень-жовтень 2010 р.
104. Керівництво експедецією ІУ ім. І. Крип’якевича НАНУ з архітектурно-археологічних
досліджень Монастиря св. Онуфрія в с. Лаврів Старосамбірського р-ну Львівської
області. Жовтень-листопад.
105. Консультування та участь у архітектурно-археологічних дослідженнях невідомого
монументального об’єкту ХІV-ХV ст. у м. Володимирі Волинському спільно зі
співробітниками експедиції Волинської Охоронної Археологічної Служби України
Керівники – Сергій Панишко та Олексій Златогорський (червень 2010 р.).
106. Консультування та участь у архітектурно-археологічних дослідженнях на території
замку в м. Володимирі Волинському спільно зі співробітниками експедиції Волинської
Охоронної Археологічної Служби України. Керівники – Сергій Панишко та Олексій
Златогорський. Липень 2010 р.
107. Консультування та участь у архітектурно-археологічних дослідженнях на території
Державного історико-архітектурного заповідника у м. Жовква археологічною
експедицією цього заповідника. Керівник – Тарас Іванишин (квітень-жовтень 2010 р.);
108. Консультування археологічної експедиції на ділянці вул. Краківська/Вірменська у
Львові. Керівник – науковий .співробітник НДЦ РАС ІА НАН України – Назар
Войтович.
109. Науковий консультант археологічної експедиції на ділянці вул. Староєврейська, 35 у
Львові (комплекс синагоги “Золота Роза”). Керівник експедиції – працівник НДЦ РАС
ІА НАН України – Остап Лазурко.

110.
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116.

117.
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123.

124.

125.

126.

2011
Керівництво рятівною археологічною експедицією на ділянці вул. Федорова 23/25 у
Львові. Відкритий лист на НДЦ РАС ІА НАН України (липень–листопад 2011 р.).
Керівництво рятівною археологічною експедицією на ділянці костелу Св. Антонія,
вул. Личаківська, 49а у м. Львові. Відкритий лист на НДЦ РАС ІА НАН України
(червень 2011 р.).
Брав участь у розвідковій археологічній експедиції ІУ ім. Крип’якевича НАНУ в
Самбірському районі Львівської обл. Керівник – д.і.н. Олександр Ситник (листопад
– поч. грудня 2011 р.).
Науковий
консультант
археологічної
експедиції
на
ділянці
вул. Краківська/Вірменська у Львові. Керівник – науковий співробітник НДЦ РАС
ІА НАН України – Назар Войтович (жовтень-грудень 2012 р.).
Науковий консультант археологічної експедиції на ділянці вул. Староєврейська, 35 у
Львові (комплекс синагоги “Золота Роза”). Керівник експедиції – працівник НДЦ
РАС ІА НАН України – Остап Лазурко (жовтень-листопад 2011 р.).
2012
Науковий консультант археологічної експедиції на ділянці вул. Лесі Українки, 27 у
Львові. Керівник експедиції – працівник НДЦ РАС ІА НАН України – Остап Лазурко
(квітень-жовтень 2012 р.).
Науковий консультант археологічної експедиції на ділянці вул. Лисенка, 16 у Львові.
Керівник експедиції – працівник НДЦ РАС ІА НАН України – Назар Войтович
(червень–липень 2012 р.).
Надання консультацій у роботі Хотинської археологічної експедиції Національного
університету в Чернівцях. Керівники: Сергій Пивоваров та Юлія Мисько. (Хотинська
фортеця, 23-25. 06. 2012 р.).
Надання консультацій у роботі Буської археологічної експедиції. Керівник – Петро
Довгань) ІА при ЛНУ ім. І. Франка (Буськ, 15. 08. 2012 р.).
Надання консультацій у роботі Чернігівської архітектурно-археологічної експедиції
ЧНПУ ім. Т. Г. Шевченка. Керівник експедиції: Черненко О. Є. (Чернігів, Спаський
собор, 10. 07., 12-13. 09. 2012 р.).
Науковий консультант археологічної експедиції на ділянці пл. Заарсенальна у
Львові. Розробка Програми рятівних археологічних досліджень. Безпосередній
керівник експедиції – працівник НДЦ РАС ІА НАН України – Остап Лазурко
(жовтень, 2012 р.).
Надання консультацій у роботі Івано-Франківської рятівної археологічної експедиції
ДП “Культурні старожитності Прикарпаття” ІА НАН України. Керівник Василь
Романець). Розробка Програми археологічних досліджень в’їзного вузла палацу
Потоцьких ХVІІ ст. в м. Івано-Франківську (08. 10; 02-05. 11. 2012 р.).
Надання консультацій у роботі Луцької рятівної археологічної експедиції ДП
“Волинські старожитності” ІА НАН України (кер. О. Златогорський) на ділянці
вул. Кафедральна, 13 у м. Луцьку (16-17. 11. 2012 р.).
2013
Науковий консультант археологічної експедиції на ділянці пл. Зацерковна, поблизу
пам’ятника І. Федорову та Домініканського собору у Львові. Безпосередній керівник
експедиції – працівник НДЦ РАС ІА НАН України – Остап Лазурко (серпень–
листопад 2013 р.).
Консультація з виїздом на місцевість Дрогобицькій археологічній експедиції під час
досліджень Городища в с. Модричі (керівники – Р. Миська, Я. Погоральський)
15.07.13.
Консультація з виїздом на місцевість Пліснеській археологічній експедиції під час
досліджень Василіанського монастиря в Пліснеську. Керівник – Михайло Филипчук
(20. 07. 2013 р.).
Керівництво археологічною розвідкою при церкві Успення Пр. Богородиці в місті
Глиняни Львівської області, організованою НДЦ РАС ІА НАН України 29.11.2013 р.

Керівництво українською групою науковців у польсько-українському проекті:
“Пошук, ідентифікація і наукове вивчення найстарішого храму Пресвятої
Богородиці, побудованого в Холмі королем Данилом Галицьким”. Керівники проекту:
проф., д-р габ. А. Буко, проф., д. арх. М. Бевз та магістр С. Голуб. (Холм, РП, 18. 04
– 14. 10. 2013 р., періодично).
2014
128. Керував рятівними архітектурно-археологічними дослідженнями у Монастирі
Св. Онуфрія в с. Лаврів Самбірського р-ну Львівської обл. (4.06. – 5. 07. 2014 р.).
129. Керівництво українською групою науковців у польсько-українському проекті:
“Пошук, ідентифікація і наукове вивчення найстарішого храму Пресвятої
Богородиці, побудованого в Холмі королем Данилом Галицьким”. Керівники проекту:
проф., д-р габ. А. Буко, проф., д. арх. М. Бевз та магістр С. Голуб. Холм, РП, 16. 07 –
18. 09. 2014 р., періодично.
130. Консультації у архітектурно-археологічному нагляді при реставрації замку в
м. Жовква Львівської області (керівник – Т. Іванишин), (16, 27 грудня 2014 р.);
2015
131. Керівництво рятівними архітектурно-археологічними дослідженнями у Монастирі
Св. Онуфрія в с. Лаврів Самбірського р-ну Львівської обл. (31. 01. – 30.11. 2015 р.,
епізодично);
132. Керівництво українською групою науковців у польсько-українському проекті:
“Пошук, ідентифікація і наукове вивчення найстарішого храму Пресвятої
Богородиці, побудованого в Холмі королем Данилом Галицьким”. Керівники проекту:
проф., д-р габ. А. Буко, проф., д. арх. М. Бевз та магістр С. Голуб. Холм, 04–30. 05;
05–30. 10. 2015 р.
133. Науковий консультант Археологічної експедиції Дрогобицького педагогічного
університету ім. І. Франка. Керівник експедиції – Р. Миська. 29. 06. – 18. 07. 2015 р.
134. Консультації у архітектурно-археологічному нагляді при реставрації замку в
м. Жовква Львівської області (керівник – Тарас Іванишин), (січень – вересень 2015 р.,
епізодично).
2016
135. Науковий консультант Археологічної експедиції Дрогобицького педагогічного
університету ім. І. Франка. Керівник експедиції – Р. Миська. 08. 07. – 26. 07. 2015 р.
136. Керівництво українською групою науковців у польсько-українському проекті:
“Пошук, ідентифікація і наукове вивчення найстарішого храму Пресвятої
Богородиці, побудованого в Холмі королем Данилом Галицьким”. Керівники проекту:
проф., д-р габ. А. Буко, проф., д. арх. М. Бевз та магістр С. Голуб. (Холм, РП, липень,
жовтень 2016 р.);
137. Консультації у архітектурно-археологічному нагляді при реставрації замку в
м. Жовква Львівської області (керівник – Тарас Іванишин), (січень –
березень 2016 р.).
2017
138. Науковий консультант Археологічної експедиції Дрогобицького педагогічного
університету ім. І. Франка. Архітектурно-археологічні дослідження вежі-дзвіниці
при костелі Св. Варфоломія у Дрогобичі. Керівник експедиції – Р. Миська (23. 06. –
28. 07. 2017 р.);
139. Науковий консультант Археологічної експедиції у м. Золочеві при церкві
Св. Миколая. Керівник експедиції – Олександр Сілаєв (11.08. – 09.09. 2017 р.).
140. Науковий консультант рятівних архітектурно-археологічних досліджень Чорної
кам’яниці у Львові. Керівник експедиції – В. Шишак. 24. 04. – 28. 06. 2017 р.
141. Керівництво українською групою науковців у польсько-українському проекті:
“Пошук, ідентифікація і наукове вивчення найстарішого храму Пресвятої
Богородиці, побудованого в Холмі королем Данилом Галицьким”. Керівники проекту:
проф., д-р габ. А. Буко, проф., д. арх. М. Бевз та магістр С. Голуб. (Холм, РП, 12. 09
– 03. 11. 2017 р.).
127.

142.

143.

144.

145.

2018
Науковий консультант Археологічної експедиції Національного заповідника “Давній
Галич”. Архітектурно-археологічні дослідження Успенського собору та його
периферії. Керівник експедиції – Ігор Криховецький. (04. 07. – 26. 09. 2018 р.);
Науковий консультант Археологічної експедиції у м. Івано-Франківську на рятівних
дослідженнях Тисьменецької брами ХVІІ—ХVІІІ ст. Керівник експедиції – Василь
Федорович Романець (11.06. – 09.09. 2018 р.);
Науковий консультант розвідкових архітектурно-археологічних досліджень церкви
Св. Духа ХVІ ст. у м. Рогатин Івано-Франківської обл. Керівник експедиції – Василь
Федорович Романець (02.08. – 16.08. 2018 р.);
Участь у Холмській археологічній експедиції (керівники: проф., д-р габ. Анжей Буко,
магістр Станіслав Голуб) з дослідження решток невідомих споруд “D”, “E” та “F”,
які відносяться до комплексу резиденції короля Данила ХІІІ ст. на Високій Гірці у
місті Холмі (Польща). (22–24. 08; 28. 08 – 1.09. 2018 р.).

