
РІШЕННЯ 

Вченої ради Шевченківського національного заповідника 

від 16 лютого 2023 року протокол №1 
Присутні: 13 осіб 

Авраменко В.П. – завідувач сектору «Історія Шевченкової могили» відділу наукових досліджень; Брижицька С.А. – заступник генерального директора 

з наукової роботи, кандидат історичних наук; Вакула І.Я. – завідувач бібліотечно-інформаційного відділу; Дзима В.В.* – завідувач науково-дослідного 

відділу охорони пам’яток історії, культури та природи; Ісаєва О.М. – старший науковий співробітник науково-дослідного відділу історико-краєзнавчих 

досліджень; Коваленко В.М. – в.о. генерального директора, кандидат педагогічних наук; Кононенко А.В. – заступник генерального директора з 

технічних питань та ремонтно-реставраційних робіт; Костенко Н.І. – провідний фахівець із зв’язків з громадськістю, голова первинної профспілкової 
організації; Манжара Г.І. – головний зберігач фондів; Сокур Л.А. – учений секретар, кандидат історичних наук; Філіпович Т.І. – завідувач відділу 

культурно-освітньої роботи; Чорна Л.О. – завідувач відділу наукових досліджень, кандидат історичних наук; Чорний М.Г. – провідний науковий 

співробітник науково-дослідного відділу охорони пам’яток історії, культури та природи, кандидат біологічних наук (Додаток 1). 
 Запрошені: 5 особи 

Кардаш Ю.А. – завідувач сектору інформаційно-екскурсійної роботи; Миколенко Л.В. – старший науковий співробітник науково-дослідного відділу 

охорони пам’яток історії, культури та природи; Осипенко Т.В. – провідний зберігач фондів; Чеботарьова С.В. – головний бухгалтер; Чулкова Т.М. – 
старший науковий співробітник  сектору експозиційно-виставкової роботи. 

*Присутня на засіданні Вченої ради під час офіційного перебування у відпустці / участі у голосуванні не брала 
 

СЛУХАЛИ: Про порядок денний засідання Вченої ради  

ВИСТУПИЛИ: Коваленко В.М. 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 12 осіб; проти – немає; утримались – немає  

УХВАЛИЛИ: Прийняти запропонований порядок денний засідання Вченої ради за основу і в цілому  

  

СЛУХАЛИ: 1. Про план роботи Вченої ради Шевченківського національного заповідника на 2023 рік  

ВИСТУПИЛИ: Сокур Л.А., Коваленко В.М., Чулкова Т.М. 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 12 осіб; проти – немає; утримались – немає 

УХВАЛИЛИ: Затвердити План роботи Вченої ради Шевченківського національного заповідника на 2023 рік 

  

СЛУХАЛИ: 2. Про стан фінансового забезпечення Заповідника на 2023 рік 

ВИСТУПИЛИ: Чеботарьова С.В., Чулкова Т.М., Манжара Г.І., Батеровська І.М., Коваленко В.М., Брижицька С.А., 

Філіпович Т.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 12 осіб; проти – немає; утримались – немає 

УХВАЛИЛИ: Інформацію взяти до відома. 

  

СЛУХАЛИ: 3. Аналіз роботи Шевченківського національного заповідника у 2022 році 

ВИСТУПИЛИ: Коваленко В.М., Ісаєва О.М., Чорна Л.О., Брижицька С.А., Сокур Л.А., Близнюк О.А. 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 12 осіб; проти – немає; утримались – немає 

УХВАЛИЛИ: Інформацію взяти до відома. 



  

СЛУХАЛИ: 4. Про затвердження тем фундаментальних / прикладних наукових досліджень співробітників 

Шевченківського національного заповідника Ісаєвої О.М., Осипенко Т.В.  

ВИСТУПИЛИ: Ісаєва О.М., Коваленко В.М., Сокур Л.А. 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 12 осіб; проти – немає; утримались – немає  

УХВАЛИЛИ: Затвердити тему науково-дослідної роботи старшому науковому співробітнику науково-дослідного відділу 

історико-краєзнавчих досліджень Ісаєвій Ользі Миколаївні та провідному зберігачу фондів Осипенко Тамілі 

Володимирівні у наступній редакції: «Канівщина в контексті російсько-української війни: події, свідчення, 

персоналії» 
  

СЛУХАЛИ: 5. Про затвердження «Портфеля екскурсовода» до екскурсії музеєм «Церква Покрови Пресвятої 

Богородиці» 

ВИСТУПИЛИ: Миколенко Л.В., Чулкова Т.М., Коваленко В.М. 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 12 осіб; проти – немає; утримались – немає  

УХВАЛИЛИ: Затвердити та рекомендувати до друку «Портфель екскурсовода» до екскурсії музеєм «Церква Покрови 

Пресвятої Богородиці» (розробники: В. Дзима, Л. Миколенко, І. Юрченко). 

  

СЛУХАЛИ: 6. Про створення редакційної колегії науково-публіцистичного вісника «Чернеча гора»  

ВИСТУПИЛИ: Філіпович Т.І., Брижицька С.А., Сокур Л.А., Коваленко В.М. 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 12 осіб; проти – немає; утримались – немає  

УХВАЛИЛИ: 1. Сформувати редакційну колегію науково-публіцистичного вісника «Чернеча гора». 

2. Затвердити персональний склад редакційної колегії науково-публіцистичного вісника «Чернеча гора»:  

 Коваленко В.М., в.о. генерального директора, кандидат педагогічних наук, доцент; 

 Брижицька С.А., заступник з наукової роботи, кандидат історичних наук; 

 Сокур Л.А., учений секретар, кандидат історичних наук; 

 Чорна Л.О., завідувач відділу наукових досліджень, кандидат історичних наук;  

 Філіпович Т.І., завідувач культурно-освітнього відділу; 

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

  

СЛУХАЛИ: 7. Про організацію заходів з відзначення 209-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка та 162-ої 

річниці від дня смерті Кобзаря 

ВИСТУПИЛИ: Філіпович Т.І., Чулкова Т.М., Миколенко Л.В., Коваленко В.М. 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 12 осіб; проти – немає; утримались – немає  

УХВАЛИЛИ: Інформацію взяти до відома 

  
  



 

СЛУХАЛИ: 8. Про пошанування Івана Ядловського / до 90-річчя від дня смерті  

ВИСТУПИЛИ: Чорна Л.О. 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 12 осіб; проти – немає; утримались – немає  

УХВАЛИЛИ: Інформацію взяти до відома. 

  

СЛУХАЛИ: 9. Різне 

9.1. Про використання російської мови у підтекстівках до музейних предметів тимчасової експозиції 

музею Тараса Шевченка та у процесі туристично-екскурсійного обслуговування відвідувачів 

Шевченківського національного заповідника  

ВИСТУПИЛИ: Філіпович Т.І., Сокур Л.А., Чулкова Т.М., Чорна Л.О. 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 12 осіб; проти – немає; утримались – немає  

УХВАЛИЛИ: 1. До 01 березня 2023 року здійснити виготовлення уніфікованих двомовних підтекстівок (українською та 

англійською мовами) та забезпечити їх розміщеннябіля експонатів, вміщених до тимчасової експозиції 

музею Тараса Шевченка.  

  

ВИСТУПИЛИ: Філіпович Т.І., Чорна Л.О., Сокур Л.А., Авраменко В.П., Миколенко Л.В., Коваленко В.М., Чулкова Т.М., 

Брижицька С.А., Чорний М.Г. 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 12 осіб; проти – немає; утримались – немає  

УХВАЛИЛИ: 2. Накласти мораторій на надання Шевченківським національним заповідником туристично-екскурсійних 

послуг російською мовою до закінчення російсько-української війни. 

  

СЛУХАЛИ: 9.2. Про нагородження подяками і грамотами Шевченківського національного заповідника 

художникаАнатолія Марчука та учасників літературно-мистецького проекту «Жага до життя» 

ВИСТУПИЛИ: Чулкова Т.М. 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 12 осіб; проти – немає; утримались – немає  

УХВАЛИЛИ: 1. Нагородити Подякою Шевченківського національного заповідника за активну участь у міжнародному 

літературно-мистецькому проекті «Жага до життя»,з нагоди147-річчя з дня народження Джека Лондона та 

36-річчя з часу підписання Угоди про поріднення міст Канева (Україна) і Сономи (США) представників 

Канівської громади та партнерів заходу із Сполучених Штатів Америки (у перекладі англійською мовою: 

foractiveparticipationintheinternationalliteraryandartisticproject "LoveofLife"(tothe 

147thanniversaryofJackLondon’sbirthandthe 36thanniversaryofKaniv (Ukraine) andSonoma (USA) Sister-Cites’ 

Agreement): 

ЛУКОВЕЦЬ Наталію Василівну, головуГО "Комітет поріднених міст "Канів-Сонома"; 

АНДРІЄНКА Костянтина Едуардовича, головногоспеціаліста відділу культури виконавчого 



комітету Канівської міської ради; 

САНДРУ ЛОУ, мера міста Сонома (США); 

МЕТТА ЛЕФФЕРТА, виконавчого директора Державного історичного парку Джека Лондона (США); 

КЕТІ БЕЙЛІ, члена Асоціації міст-побратимів міста Сонома, очільницю напрямку співпраці з 

Каневом (США); 

СТЕФАНІ ФАЙН, віце-президента Асоціації міст-побратимів міста Сонома (США); 

ТАРНІ БАЛДІНЖЕР, громадського діяча та волонтера (США). 

2. Нагородити Подякою Шевченківського національного заповідника за вагомий внесок у розвиток 

української культури, збагачення історичної пам’яті народу, піднесення його національної свідомості через 

призму Шевченкового образу та за подарований мистецький твір «Тарасова світлиця», яка стала цінним 

надбанням музейної колекції Шевченківського національного заповідника: 

МАРЧУКА Анатолія Петровича, заслуженого художника України. 

3. Нагородити Почесною Грамотою Шевченківського національного заповідника за вагомий особистий 

внесок у збереження і примноження духовної спадщини українського народу, здобутків національної 

культури та активну участь у міжнародному літературно-мистецькому проекті «Жага до життя», з нагоди 

147-річчя з дня народження Джека Лондона та 36-річчя з часу підписання Угоди про поріднення міст Канева 

(Україна) і Сономи (США) представника Канівської громади:  

ЛЕОНТЬЄВА Анатолія Олексійовича, президента «Асоціації Дружби» міста Канева, викладача-

методиста Канівського фахового коледжу культури і мистецтв. 

  

СЛУХАЛИ: 9.3. Поточні справи 

ВИСТУПИЛИ: Коваленко В.М., Брижицька С.А. 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 12 осіб; проти – немає; утримались – немає  

УХВАЛИЛИ: Інформацію взяти до відома. 

 

 

 


