
РІШЕННЯ 

Вченої ради Шевченківського національного заповідника 

від 11 січня 2022 року протокол №1 

 

СЛУХАЛИ: 

1. Про внесення змін до складу Вченої ради Шевченківського національного 

заповідника 

ВИСТУПИЛИ:  

Сокур Л.А., учений секретар Заповідника. 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 14 осіб; проти – немає; утримались – немає. 

УХВАЛИЛИ: 

1.1. Внести зміни до складу Вченої ради 

1.2. Затвердити Вчену раду Шевченківського національного заповідника у новому 

складі:  

Апарат управління 

1. Коваленко В.М., в.о. генерального директора  

2. Брижицька С.А., заступник з наукової роботи 

3. Кононенко А.В., заступник генерального директора з технічних питань та 

ремонтно-реставраційних робіт 

4. Сокур Л.А., учений секретар 

Відділ наукових досліджень 

5. Чорна Л.О., завідувач відділу, кандидат історичних наук 

6. Леонтьєв С.А., завідувач сектору експозиційно-виставкової роботи, 

кандидат мистецтвознавства 

Науково-дослідний відділ охорони пам’яток історії, культури та природи 

7. Дзима В.В., завідувач відділу 

8. Чорний М.Г., провідний науковий співробітник, кандидат біологічних наук 

Науково-дослідний відділ історико-краєзнавчих досліджень 

9. Коханчук В.М., завідувач відділу 

10. Ісаєва О.М., старший науковий співробітник 

Науково-дослідний відділ фондової роботи 

11. Манжара Г.І., провідний зберігач фондів 

Відділ культурно-освітньої роботи 

12. Філіпович Т.І., завідувач відділу 

13. Костенко Н.І., провідний фахівець із зв’язків з громадськістю, голова 

первинної профспілкової організації. 

Бібліотечно-інформаційний відділ 

14. Вакула І.Я., завідувач відділу 

Інженерно-технічний відділ 

15. Усов В.В., головний інженер 

Бухгалтерська служба 

16. Чеботарьова С.В., головний бухгалтер 

Відділ матеріально-господарського забезпечення 

17. Сагайдак Л.О., завідувач відділу матеріально-господарського забезпечення 

 

 

СЛУХАЛИ: 

2. Про план роботи Шевченківського національного заповідника на 2022 рік 



ВИСТУПИЛИ:  

Коваленко В.М., в.о. генерального директора; Манжара Г.І., головний зберігач. 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 14 осіб; проти – немає; утримались – немає. 

УХВАЛИЛИ: 

2.1. Схвалити та рекомендувати до затвердження план роботи Шевченківського 

національного заповідника на 2022 рік. 

 

 

СЛУХАЛИ: 

3. Про затвердження звіту про роботу Шевченківського національного 

заповідника у 2021 році 

ВИСТУПИЛИ:  

Коваленко В.М., в.о. генерального директора; Сокур Л.А., учений секретар 

Заповідника. 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 14 осіб; проти – немає; утримались – немає. 

УХВАЛИЛИ: 

3. Схвалити та рекомендувати до затвердження звіт про роботу Шевченківського 

національного заповідника у 2021 році. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учений секретар    Людмила СОКУР 


