
РІШЕННЯ 

Вченої ради Шевченківського національного заповідника 

від 19 травня 2022 року протокол №2 
Присутні: 9 осіб 

Вакула І.Я. – завідувач бібліотечно-інформаційного відділу; Дзима В.В. – завідувач науково-дослідного відділу охорони пам’яток історії, 

культури та природи; Коваленко В.М. – в.о. генерального директора, кандидат педагогічних наук (голова); Костенко Н.І. – провідний 

фахівець із зв’язків з громадськістю,голова первинної профспілкової організації; Коханчук В.М. – завідувач науково-дослідного відділу 

історико-краєзнавчих досліджень; Манжара Г.І. – головний зберігач фондів; Сокур Л.А. – учений секретар, кандидат історичних наук 

(секретар); Філіпович Т.І. – завідувач відділу культурно-освітньої роботи;Чорна Л.О. – завідувач відділу наукових досліджень, кандидат 

історичних наук. 

 Запрошені: 8 особи 

Авраменко В.П. – завідувач сектору «Історія Шевченкової могили» відділу наукових досліджень; Мітіна Т.М. – старший науковий 

співробітник сектору «Тарас Шевченко в житті і творчості» відділу наукових досліджень;  Миколенко Л.В. – старший науковий 

співробітник науково-дослідного відділу охорони пам’яток історії, культури та природи; Осипенко Т.В. – провідний зберігач науково-

дослідного відділу фондової роботи; Чулкова Т.М. – старший науковий співробітник сектору експозиційно-виставкової роботи відділу 

наукових досліджень; Шокун В.В. – науковий співробітник науково-дослідного відділу історико-краєзнавчих досліджень; Юрченко І.К. – 

старший науковий співробітник науково-дослідного відділу охорони пам’яток історії, культури та природи; Ярмош Т.В. – старший 

науковий співробітник науково-дослідного відділу історико-краєзнавчих досліджень 
 

СЛУХАЛИ: 1. Про затвердження тем фундаментальних / прикладних наукових досліджень співробітників 

Шевченківського національного заповідника (Авраменко В.П., Дзима В.В., Коханчук В.М., Мітіна Т.М., 

Миколенко Л.В., Сокур Л.А., Чорна Л.О., Чулкова Т.М., Юрченко І.К.)  

ВИСТУПИЛИ: Авраменко В.П., Коваленко В.М. 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 9 осіб; проти – немає; утримались – немає 

УХВАЛИЛИ: 1.1. Затвердити тему науково-дослідної роботи завідувачу сектору «Історія Шевченкової могили» відділу 

наукових досліджень Авраменко Валентині Петрівні у наступній редакції: «Тарасова гора в художньо-

публіцистичній літературі ІІ половини ХІХ – ХХ ст.» 
 

ВИСТУПИЛИ: Миколенко Л.В.,  Коваленко В.М.,  Манжара Г.І.  

ГОЛОСУВАЛИ: за – 9 осіб; проти – немає; утримались – немає 

УХВАЛИЛИ: 1.2. Затвердити тему науково-дослідної роботи авторського колективу у складі працівників науково-

дослідного відділу охорони пам’яток історії, культури і природи – завідувача відділу Дзими Віти Василівни, 

старшого наукового співробітника Миколенко Лариси Володимирівни та старшого наукового співробітника 

Юрченко Ірини Костянтинівни –  у наступній редакції: «Церква Покрови Пресвятої Богородиці як 

поліконфесійний, сакральний та музейно-туристичний об’єкт Шевченківського національного заповідника». 
 

ВИСТУПИЛИ: Коханчук В.М., Коваленко В.М.,  Дзима В.В. 



ГОЛОСУВАЛИ: за – 9 осіб; проти – немає; утримались – немає 

УХВАЛИЛИ: 1.3. Затвердити тему науково-дослідної роботи завідувача науково-дослідного відділу історико-краєзнавчих 

досліджень Коханчука Віталія Миколайовича у наступній редакції: «Вплив графських родин Понятовських і 

Бутурлінихна соціально-економічний розвиток с. Таганча кін. XVIII – поч. XX ст.». 
 

ВИСТУПИЛИ: Мітіна Т.М.,  Коваленко В.М.,  Чорна Л.О. 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 9 осіб; проти – немає; утримались – немає 

УХВАЛИЛИ: 1.4. Затвердити тему науково-дослідної роботи старшого наукового співробітника сектору «Тарас Шевченко 

в житті і творчості» відділу наукових досліджень Мітіної Тетяни Михайлівни у наступній редакції: 

«Методологічна варіативність англомовних перекладів літературних творів Тараса Шевченка у парадигмі 

етно-екологічного перекладознавства». 
 

ВИСТУПИЛИ: Сокур Л.А., Дзима В.В., Чорна Л.О., Коваленко В.М. 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 9 осіб; проти – немає; утримались – немає 

УХВАЛИЛИ: 1.5. Затвердити тему науково-дослідної роботи ученого секретаря, кандидата історичних наук 

Сокур Людмили Анатоліївни у наступній редакції: «Документально-інформаційні ресурси Шевченківського 

національного заповідника: історія становлення та розвитку в епоху цифрового суспільства». 
 

ВИСТУПИЛИ: Чорна Л.О.,  Коваленко В.М. 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 9 осіб; проти – немає; утримались – немає 

УХВАЛИЛИ: 1.6. 1. Затвердити тему науково-дослідної роботи завідувача відділу наукових досліджень, кандидата 

історичних наук Чорної Людмили Олексіївни у наступній редакції: «Тарасова гора у період відзначення 

ювілеїв Тараса Шевченка 1961-64 рр.»;  

1.6.2. Внести запропоновані Коваленко В.М. уточнення до предмета дослідження (предметом дослідження є 

події та заходи, що проходили на Тарасовій горі у 1961-64 роках у контексті історії України; оцінка думок та 

настроїв відвідувачів могили Тараса Шевченка у цей період). 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: за – 9 осіб; проти – немає; утримались – немає 

УХВАЛИЛИ: 1.7. Затвердити тему науково-дослідної роботи старшого наукового співробітника експозиційно-

виставкового сектору відділу наукових досліджень Чулкової Тетяни Миколаївни у наступній редакції: 

«Художня репрезентація образу Тарасової Гори у творчості митців кін. ХХ-поч. ХХІ століть». 

 

СЛУХАЛИ: 2. Звіти про кінцеві результати наукових досліджень, що виконувалися в межах робочого часу 

науковими співробітниками Заповідника  



ВИСТУПИЛИ: Коваленко В.М., Авраменко В.П. 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 9 осіб; проти – немає; утримались – немає 

УХВАЛИЛИ: 2.1.1. Затвердити Звіт про результати виконання науково-дослідної роботи «Тарасова Гора в нарисах 

видатних діячів кін. ХІХ – поч. ХХІ ст.» завідувача сектору «Історія Шевченкової могили» відділу наукових 

досліджень Авраменко В.П. 

2.1.2. Оформлені в установленому порядку звітні матеріали Авраменко В.П. передати до наукового архіву 

Шевченківського національного заповідника. 
 

ВИСТУПИЛИ: Мітіна Т.М. 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 9 осіб; проти – немає; утримались – немає 

УХВАЛИЛИ: 2.2.1. Затвердити Звіт про результати виконання науково-дослідної роботи «Твори Тараса Шевченка у 

франкомовних  перекладах  книжкового  зібрання Шевченківського національного заповідника» старшого 

наукового співробітника сектору «Тарас Шевченко в житті і творчості» відділу наукових досліджень 

Мітіної Т.М. 

2.2.2. Оформлені в установленому порядку звітні матеріали передати до наукового архіву Шевченківського 

національного заповідника. 
 

ВИСТУПИЛИ: Сокур Л.А. 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 9 осіб; проти – немає; утримались – немає 

УХВАЛИЛИ: 2.3.1. Затвердити Звіт про результати виконання науково-дослідної роботи «Потенціал Шевченківського 

національного заповідника в туристичній інфраструктурі регіону» ученого секретаря Сокур Л.А.  

2.3.2. Оформлені в установленому порядку звітні матеріали передати до наукового архіву Шевченківського 

національного заповідника. 
 

ВИСТУПИЛИ: Чулкова Т.М. 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 9 осіб; проти – немає; утримались – немає 

УХВАЛИЛИ: 2.4.1. Затвердити Звіт про результати виконання науково-дослідної роботи «Мистецькі рефлексії відвідувачів 

Тарасової гори» старшого наукового співробітника сектору експозиційно-виставкової роботи відділу 

наукових досліджень Чулкової Т.М.  

2.4.2. Оформлені в установленому порядку звітні матеріали передати до наукового архіву Шевченківського 

національного заповідника. 
 

ВИСТУПИЛИ: Чорна Л.О. 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 9 осіб; проти – немає; утримались – немає 



УХВАЛИЛИ: 2.5.1. Затвердити Звіт про результати виконання науково-дослідної роботи «Тарас Шевченко і спроба 

національного відродження України на початку 60-х років ХХ ст.». завідувача відділу наукових досліджень 

Чорної Л.О.  

2.5.2. Оформлені в установленому порядку звітні матеріали передати до наукового архіву Шевченківського 

національного заповідника. 

 

СЛУХАЛИ: 3. Різне. Про відзначення 161-ої річниці повернення Тараса Шевченка в Україну (22 травня 2022 року)  

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

ГОЛОСУВАЛИ: за – 9 осіб; проти – немає; утримались – немає 

УХВАЛИЛИ: 3. Інформацію взяти до відома. 

 

 


