
РІШЕННЯ 

Вченої ради Шевченківського національного заповідника 

від 31 травня 2022 року протокол №3 
Присутні: 9 осіб 

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; Усов В.В. – головний інженер; Сагайдак Л.О. – завідувач відділу матеріально-господарського забезпечення. 

 Запрошені: 6 осіб 

Бойко С.В. – провідний бібліотекар; Долгіч Н.В. – завідувач 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; 

Чулкова Т.М. – старший науковий співробітник сектору експозиційно-виставкової роботи відділу наукових 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 (Долгіч Н.В.) 

ВИСТУПИЛИ: Долгіч Н.В., Коваленко В.М. 

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

УХВАЛИЛИ: 1.1. Затвердити тему науково-дослідної роботи завідувачу сектору «Тарас Шевченко в житті і творчості» 

відділу наукових досліджень Долгіч Надії Василівні у наступній редакції: «Віхи життя і посмертної слави 

Тараса Шевченка мовою філателістичних знаків (за колекцією Георгія Георгіадіса у зібранні 

Шевченківського національного заповідника)» 
  

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

науковими співробітниками Заповідника (Долгіч Н.В., Бойко С.В., Коханчук В.М., Юрченко І.К.) 

ВИСТУПИЛИ: Долгіч Н.В., Коваленко В.М. 

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

УХВАЛИЛИ: 2.1. Затвердити Звіт про результати виконання науково-дослідної роботи «Літопис життя Тараса Шевченка 

мовою образотворчого мистецтва (за матеріалами колекції Шевченківського національного заповідника). 

Каталог» завідувача сектору «Тарас Шевченко в житті і творчості» відділу наукових досліджень Долгіч Н.В. 

Оформлені в установленому порядку звітні матеріали передати до наукового архіву Шевченківського 

національного заповідника. 
 

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

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

УХВАЛИЛИ: 2.2. Затвердити Звіт про результати виконання науково-дослідної роботи «Колекція гончарних виробів у 



фондах Шевченківського національного заповідника. Каталог» завідувача науково-дослідного відділу 

історико-краєзнавчих досліджень Коханчука В.М. Оформлені в установленому порядку звітні матеріали 

передати до наукового архіву Шевченківського національного заповідника. 
  

ВИСТУПИЛИ: Юрченко І.К., Коваленко В.М., Чулкова Т.М. 

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

УХВАЛИЛИ: 2.3. Затвердити Звіт про результати виконання науково-дослідної роботи «Канівська літературна студія 

«Зорянка»: становлення, розвиток, перспективи» старшого наукового співробітника науково-дослідного 

відділу охорони пам’яток історії, культури і природи Юрченко І.К. Оформлені в установленому порядку 

звітні матеріали передати до наукового архіву Шевченківського національного заповідника. 
  

СЛУХАЛИ: 3. Про заходи з відзначення Дня української державності 28 липня 2022 року 
ВИСТУПИЛИ: Коваленко В.М., Миколенко Л.В., Філіпович Т.І., Юрченко І.К., Чулкова Т.М., Ярмош Т.В., Коханчук В.М. 

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

УХВАЛИЛИ: 3.1. Інформацію взяти до відома. 

3.2. Завідувачці відділу культурно-освітньої роботи Філіпович Т.І. сформувати проект плану заходів та 

сценарного плану з нагоди відзначення Дня української державності.  

  

СЛУХАЛИ: 4. Про розміщення обладнання ПрАТ «ВФ Україна» та можливість укладання договору 
ВИСТУПИЛИ: Коваленко В.М., Усов В.В., Чулкова Т.М., Манжара Г.І. , Миколенко Л.В., Дзима В.В., Сокур Л.А. 

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

УХВАЛИЛИ: 4. Відхилити прохання ПрАТ «ВФ Україна» щодо розміщення обладнання для розширення ємності 

стільникових мереж в будівлі Музею Т.Г. Шевченка (пам’ятці історії місцевого значення). 
  

СЛУХАЛИ: 5. Різне. Поточні справи 
ВИСТУПИЛИ: Коваленко В.М., Філіпович Т.І., Дзима В.В., Сокур Л.А., Миколенко Л.В., Чулкова Т.М. 

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

УХВАЛИЛИ: 5.1. Інформацію взяти до відома.  

5.2. Завідувачці відділу культурно-освітньої роботи Філіпович Т.І. доручити сформувати план заходів з 

нагоди відзначення 183-ої річниці з Дня відкриття Шевченківського меморіалу з урахуванням висунутих 

пропозицій. 

 


