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Здобувач Центру Пам’яткознавства НАН України і Українського товариства охорони 

пам’яток історії та культури ( Monumentology Centre of the National Academy of Science of 

Ukraine and Ukrainian Society of Protection of the historical and cultural monuments). 01015, 
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Моб.телефон :  

 097-777-26-31 

Освіта 

2010 – 

дотепер 

Здобувач Центру Пам’яткознавства НАН України і Українського товариства охорони 

пам’яток історії та культури) Спеціальність 26.00.05 – Музеєзнавство. 

Пам’яткознавство. 

2008 Тема магістерської роботи «Історія оборонних укріплень міст і містечок 

Подільського воєводства XV-XVIII ст.» Науковий керівник – к.іст.наук.Петров 

Микола Борисович 

2008-2005 Mагістратура Історичного факультету Кам’янець-Подільського національного 

університету. Kваліфікація магістра педагогічної освіти, викладача історії. 

2005 Тема роботи: «Історія оборонних замків міст і містечок Червоногородського і 

Скальського повітів Подільського воєводства в XV-XVIII ст.». Науковий керівник – 

к.іст.наук Гуцал Анатолій Федорович. Консультант к.іст.наук Петров Микола 

Борисович 

2005-2000 Історичний факультет Кам’янець-Подільського національного університету. 

Спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія». 

2000 Історико-правовий профіль Кам’янець-Подільського міського ліцею. 

1998 Загальноосвітня школа № 12 м. Kам’янець-Подільський. 

Досвід професійної діяльності 

2011, 

травень – 

дотепер 

Молодший науковий співробітник (археолог) відділу наукової та культурно-

освітньої діяльності НІАЗ «КАМ’ЯНЕЦЬ»; (Завідувач відділом - Свінціцька Лілія 

Іринеївна дотепер; 2012 – Ківільша Ганна Болеславівна); 

Точка доступу: 

 http://nІazkamenec.org.ua/Іnfo/struktura.shtml 

археологічний нагляд за проведенням земляних робіт на території Заповідника, 

написання історичних довідок на пам’ятки архітектури, написання статей, участь в 

конференціях, опрацювання та реставрація археологічних знахідок, частково їх 

реставрація. 

http://niazkamenec.org.ua/info/struktura.shtml


2010, 

серпень –  

2011, 

травень 

Екскурсовод; ІІ категорія; НІАЗ «КАМ’ЯНЕЦЬ»;  

проведння екскурсій на території Заповідника, розробка методичних маршрутів.   

2010, 

січень – 

серпень 

На посаді молодшого наукового співробітника НІАЗ «КАМ’ЯНЕЦЬ»; 

(випробувальний термін); збільшення наукових знань шляхом археологічних 

розкопок, наукових досліджень, наукові публікації,проведення екскурсій на 

території Заповідника. 

2008, 

вересень – 

жовтень 

Лаборант I категорії, Кам’янець–Подільська експедиція Iнституту археології НАН 

України. 

Iнше Робота в бібліотеках та архівах Берліна, Брауншвейга, Дрездена, Варшави, Вінниці, 

Вольфенбютеля, Вроцлава, Кам’янця-Подільського, Кракова, Львова, Мюнхена, 

Парижа, Стамбула, Тернополя, Хмельницького, Чернівців, Чорткова. 

 Міжнародні стипендії та гранти на наукові дослідження 

2017 

липень 

Стипендіат німецько-української комісії істориків з темою дослідження «Оборонні 

укріплення міст і містечок Подільського воєводства XV-XVIII ст.: історія 

формування, охорона та використання культурної спадщини». 

 

 

Досвід професійної діяльності 

Розроблено зміни та доповнення до паспортів у 2016 році. 

 Міські мури,15ст., Старопоштовий узвіз, вул. Замкова, вул. Успенська, охорон. 

№727/1; 

 Палац, 16ст., вул. Жовтнева,1, смт. Меджибіж, Летичівський район, Хмельницька 

обл., охорон.№764/1; 

 Церква, вул. Жовтнева,1, смт. Меджибіж, Летичівський район, Хмельницька обл., 

охорон.№764/2; 

 Мури з баштою, вул. Жовтнева,1, смт. Меджибіж, Летичівський район, 

Хмельницька обл., охорон.№764/3. 

2. Матеріали архітектурно-археологічного нагляду за виконанням робіт по розчистці 

підвалів на памятці архітектури костел монастиря домініканок з келіями (монастир 

домініканок), XVIII ст. (1715-XVIII ст.) Охор.№1642 у 2010 році. Фонди НІАЗ 

«Кам’янець» . - Науково-технічний архів. Інв. № 3756.Шифр.81/20.  

1. Матеріали археологічних розвідок. Проведених у процесі будівельних робіт у 

підвальному приміщенні будинку на вул. Довга 15 а. на пам. Арх. XVIIІ ст. в м.Кам’янці-

Подільському. Інв.№ 3707.Шифр.68/35.  

 

 

Акти прийому передачі на постійне зберігання  

у Фонди НІАЗ «КАМ’ЯНЕЦЬ» 

 

27.  АКТ № 9 від 31.08. 2017 року (31 предметів) – фрагменти архітектурно-декоративної 

кераміки та кухонного та столового посуду XVII- поч. XX ст. 

26. АКТ № 8 від 31.08. 2017 року (7 предметів) – фрагменти кухоного і столового посуду 

XVIII ст. з розчистки внутрішнього приміщення у 2007 році фортифікаційного укріплення 



«Казематна вежа» за адресою площа Вірменьский ринок 6/1 на території НІАЗ 

«Камянець».  

25. АКТ № 7 від 31.08. 2017 року (8 предметів) – з архітектурно-археологічних 

досліджень на території НІАЗ «Камянець» за адресою Зарванська, 1 б у 1996 році.   

24. АКТ № 4 від 30.03. 2017 року (4 предмети) – фрагменти керамічних посудин X-VIII 

ст.до н.е. (перехідний етап між білогрудівською та чорноліською культурою) виявлені під 

час закладки фундаментів огорожі у смт. Жванець Камянець-Подільського району 

Хмельницької області.  

23.  АКТ №  3 від 30.03.2017 року (10 предметів)  - плитки підлоги  XVIII – другої 

половини ХІХ ст. 

22. АКТ № 5 від 22.11.2016 року (51 том документації) – інвентарні справи на 

домоволодіння та приміщення, що знесені у зв’язку із ветхістю або із веденням нового 

будинку у Старому місті та на Новому плані м.Камянця-Подільського у 1945-1980-ті роки. 

21.   АКТ  № 3 від 30.09.2016 року (54 томи документації) – інвентарні справи на 

домоволодіння та приміщення, що знесені у звязку із ветхістю або із веденням нового 

будинку у Старому місті та на Новому плані м.Кам’янця-Подільського у 1945-1980-ті 

роки. 

20.     АКТ № 4 від 7 червня 2016 року (9) предметів) – плитки підлоги ІІ пол. ХІХ ст.  

19.    АКТ № 2 від 19 лютого 2016 року (8) вісім предметів) – фрагменти архітектурно-

декоративних деталей. 

18.    АКТ № 6 від 12 листопада 2015 року (76 предметів – др.пол.XVIII ст. – пер.пол. 

ХІХ ст.) з науково-пошукових робіт Хмельницького обласного добровільного культурно-

просвітницького, правозахисного, благодійного осередку українського томариства 

«Меморіал» ім.В.Стуса у 2015 році по вул.Довгій, 15 а. 

17. АКТ № 5 від 18 серпня 2015 р. (12 предметів) археологічний нагляд під час 

проведення  земляних робіт у 2008 році (підйомний матеріал) на пл. Польський 

ринок,21. 

16. АКТ № 4 від 30 квітня 2015 р. (1 предмет) лицева кахля XV-XVI ст. з 

архітектурно-археологічного нагляду за земляними роботами на площі Вірменський ринок 

у 1989 році.  

15. АКТ № 3 від 30 квітня 2015 р. (29 предметів) фрагменти архітектурно-

декоративної кераміки та кухонного і столового посуду з архітектурно-археологічного 

нагляду 2008 року по площі Вірменський ринок 8, 8 а. 

14. АКТ № 2 від 12 березня 2015 р. (34 предмети) XVI-XVII ст. фрагменти 

архітектурно-декоративної кераміки та кухонного і столового посуду з архітектурно-

археологічних досліджень 1994 року по вул.Пятницька,4. 

13. АКТ № 2 від 10 лютого 2015 р. (142 предмети) XV-XVII ст. (археологічні 

матеріали з архітектурно-археологічних досліджень 1989-1994 рр. на територіІ НІАЗ 

«Кам’янець» по вул.Пятницька 1 а, Пятницька 1 в.) 

12. АКТ № 2 від 20 жовтня 2014 р. (27 предметів) Фрагмент архітектурного облому 

із зображеннями сонця та місяця, а також фрагменти білокамяних блоків, надмогильних та 

памятних плит, кам’яних стопців. 

11. АКТ № 2 від 28 січня 2014 р. (2 предмети) Плитки підлоги XІX ст. із нагляду за 

земляними роботами на територіІ НІАЗ « Кам’янець » по вул. Довга 15 а.  

10. АКТ № 1 від 28 січня 2014 р. (30 монет) XVII-XX ст. Контроль за земляними 

роботами при прокладці газопроводу та каналізаційних мереж по вул. П’ятницькій, у 

будинку по вул. П’ятницькій, 8, а також підготовчих робіт по облаштуванню 

торгівельного майданчика під сувенірне містечко із східної сторони біля будинку на 

площі Польський ринок, 1. 



9. АКТ № від 22 лютого 2013 р. План Кам’янця на Поділлі /Plan/von/іn/Podolіen 

Dessіné par Sіgіsmundt Corporal v.O.b. Hіllers C.Z./ (електронна копія на ком пакт-диску 

рукописного кольорового плану-карти Старого міста, фортець та околиць 1761 р. з фондів 

Національної бібліотеки у Варшаві. NBW.ZZK,7395. ). 

8. АКТ № 2 від 8 лютого 2013 р (36 предметів) З архітектурно-археологічних 

досліджень 1994 р. на Території НІАЗ «Кам’янець» по вул.Замкова 1, фортифікаційне 

укріплення «Башта Біла Кам’янець-Подільського замку». 

7. АКТ № 1 від 1 лютого 2013 р. (69 предметів) XVII-XІX ст.( З архітектурно-

археологічних досліджень 1996 р. на Території НІАЗ «Кам’янець» по вул.Замкова 3 а, 

фортифікаційне міське укріплення «Башта на Броді». 

6. АКТ № 16 від 5 грудня 2012 р. (2 предмети). / Плита памятна із написом 

Zbudowany 1859 r/przez E.Regulskіego / плита Памятна із символом «Всевидяче око») XІX 

ст. ( з архітектурно-археологічних досліджень по вул.Татарська, 21. (памятні плити из 

будинків). 

5. АКТ № 11 від 10 липня 2012 р. (10 предметів) (фрагменти керамічних посудин ІІ 

пол. Х ст. виявлених при дослідженні будинку по вул.Вірменська площа 4.). 

4. АКТ № 6. від 21 березня 2012 р. (888 предметів) (фрагменти архітектурно-

декоративної керамітки та кухонного і столового посуду з досліджень Кам′янець-

Подільської фундаціІ у 1991-1999 рр. Домініканського монастиря, Троїцької церкви, 

Польського ринку). 

3.        АКТ № 23 від 26 жовтня 2011 р. (75 монет) З досліджень Кам’янець-Подільської  

фундаціІ. 

2.        АКТ № 16 від 12 січня 2011 р. (56 предметів) (фрагменти архітектурно-

декоративної керамітки та кухонного і столового посуду) ІІІ-ІV тис. до н.е – XVII ст. 

Контроль за розчисткою фундаментів костелу св.Михаїла та келіїв Домініканок. 

1.        АКТ № 1 від 17 березня 2010 р. (375 предметів) (миски, полумиски, глечики, 

уламки кухлів, фрагменти кахлів та скляного столового посуду ) – XVII ст. З 

архітектурно-археологічних досліджень Хмельницького обласного осередку «Меморіал». 

(Голова осередку – Корольов Олександр Новомирович). 

 

Історичні довідки, короткі історичні довідки та короткі історичні довідки для 

здійснення паспортизації об’єктів культурної спадщини 

 

2017 Коротка іст.довідка. Втраченої історичної забудови по вул.Кузнечній 4/2,4/3. 

2017 Втрачена іст. забудова по вул.Кузнечній 4/2,4/3). Дов. адреса вул.Кузнечна 14,12). 

2016 Втрачена історична забудова по вулДовгій(2/27, 2/28,2/29) (Іст.адр.Пятницька 7,9,11). 

2016 Історична довідка. Західна частина садиби по вул. Домініканській, 2. 

2016 Кор.іст.дов.Північні сходи Замкового мосту, третя чверть ХІХ ст., вул.Замкова. 

2016 Кор.іст.дов.Будинок травматологічного відділення, поч. ХХст., вул.Пушкінська,31. 

2016 Коротка історична довідка. Старий замок ХІІ-ХІХ ст. 

2016 Історична довідка. Будинок турецького намісника, вул. Госпітальна. 

2016 Міські мури,15ст., Старопоштовий узвіз, вул. Замкова, вул. Успенська, ох.н. №727/1 

2015 Коротка історична довідка на житловий будинок по вул.Тринітарська 13/1. 

2015 Коротка історична довідка на житловий будинок по вул.Зарванська, 16. 

2015 Підвали втраченої історичної забудови у смт.Сатанові по вул.Базарна площа. 

2015 Коротка історична довідка на житловий будинок по вул.Руська, 47. 

2015 Коротка історична довідка на житловий будинок по вул.Зарванська, 9. 

2015 Коротка історична довідка на житловий будинок по вул.Зарванська, 11. 

2014 Історична довідка на житловий будинок, ХІХ ст. по вул. Кн. Коріатовичів,3. 

2014 Історична довідка до програми консервації «Оборонні споруди Підзамецької брами». 

2012-

2014 

Аналітична записка на щойновиявлені фортифікаційні об’єкти культурної спадщини 

на територіІ НІАЗ «Кам’янець». 



2013 Коротка історична довідка. «Житлова забудова передмість м.Кам’янець-Подільського 

на прикладі будинків по вул.Суворова, 31». 

2013 Історична записка. «Житловий будинок по вул. Кузнечна, 4 б (Дореволюційна адреса 

вул. Кузнечна, 12. Довоєнна адреса вул. Кузнечна, 10)». 

2013 Історична довідка по вул. Герцена, 8 (історична адреса підзамецький провулок, 8) в 

м.Кам’янці-Подільському. 

Назва дисертації 

 «Оборонні укріплення міст і містечок Подільського воєводства XV-XVIII ст.: історія 

формування, охорона та використання культурної спадщини». 
                                     Науковий керівник – кандидат архітектури Колосок Богдан Віталійович 

 

Авторські книги та у співавторстві 

2015 «Літопис Свято-Троїцької церкви містечка Жванця (1869-1898 рр.)»  
у співавторстві з м.н.с. Ладоренко І.В.  

(книга рекомендована до друку Центром Пам'яткознавства НАН України та Українського 

товариства охорони пам'яток історії та культури.  

Протокол № 13 від 15 жовтня 2015 року). 

http://www.apriori.lviv.ua/shop/%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%94%D0%B7%D0%BD%

D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0-%D0%BB%D1%96% 

http://hutsul.museum/events/2016/ruslan-nagnybida-book-presentation/ 

http://nplu.org/event.php?id=535 

http://informweek.com/druhe-zhyttya-litopysu/ 

http://vinnytsia-museum.in.ua/exhibitions/2016/church-chronicle 

 

2017

-

2016 

 

Проект на стадії завершення 

                                                              Публікації 

у Наукових фахових виданнях затверджених 

Вищою Атестаційної комісією. 

2015 

 

Нагнибіда Р. В. Оборонні укріплення Подільського воєводства у часи польсько-турецької війни 1672–1699 

років / Р. В. Нагнибіда // Праці Центру пам'яткознавства. - 2015. - Вип. 27. - С. 206-225. - Режим доступу: 
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