
РІШЕННЯ 

Вченої ради Шевченківського національного заповідника 

від 15 червня 2022 року протокол №4 

 
Присутні: 6 осіб 

Авраменко В.П. – старший науковий співробітник відділу наукових досліджень; Бойко С.В. – провідний бібліотекар бібліотечно-інформаційного 
відділу; Коваленко В.М. – в.о. генерального директора, кандидат педагогічних наук; Сокур Л.А. – учений секретар, кандидат історичних наук; 

Філіпович Т.І. – завідувач відділу культурно-освітньої роботи; Ярмош Т.В. – старший науковий співробітник науково-дослідного відділу історико-

краєзнавчих досліджень; Дзима В.В.*– завідувач науково-дослідного відділу охорони пам’яток історії, культури і природи.  

 Запрошені: 4 особи 
Гранатирко Б.В. – науковий співробітник науково-дослідного відділу охорони пам’яток історії, культури та природи; Миколенко Л.В. – старший 

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

відділу наукових досліджень; Юрченко І.К. – старший науковий співробітник науково-дослідного відділу охорони пам’яток історії, культури та 
природи. 

*Дзима В.В. – перебуває у відпустці; на засіданні присутня за власним бажанням без участі у голосуванні. 

 

СЛУХАЛИ: Про порядок денний науково-методичної ради 

ВИСТУПИЛИ: Коваленко В.М. 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 6 осіб; проти – немає; утримались – немає. 

УХВАЛИЛИ: Затвердити запропонований порядок денний науково-методичної ради 

  

СЛУХАЛИ: 1. Про затвердження матеріалів тематичної екскурсії «Історичне довкілля Тарасової (Чернечої) гори» / 

Розробники: Дзима В.В., Миколенко Л.В., Юрченко І.К. 

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

ГОЛОСУВАЛИ: за – 6 осіб; проти – немає; утримались – немає 

УХВАЛИЛИ: 1.1. Затвердити матеріали тематичної екскурсії «Історичне довкілля Тарасової (Чернечої) гори» / 

Розробники: Дзима В.В., Миколенко Л.В., Юрченко І.К. 

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

національного заповідника. 

  

СЛУХАЛИ: 2. Про затвердження матеріалів тематичних лекцій, підготовлених науковими співробітниками 

Заповідника Мітіною Т.М., Гранатирком Б.В.  

ВИСТУПИЛИ: Гранатирко Б.В., Коваленко В.М. 



ГОЛОСУВАЛИ: за – 6 осіб; проти – немає; утримались – немає 

УХВАЛИЛИ: 2.1. Затвердити матеріали тематичної лекції «Микола Міхновський – людина, яка випередила час» / 

Розробник: Гранатирко Б.В.  

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

національного заповідника. 
  

ВИСТУПИЛИ: Мітіна Т.М., Коваленко В.М., Сокур Л.А., Миколенко Л.В., Філіпович Т.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 6 осіб; проти – немає; утримались – немає 

УХВАЛИЛИ: 2.1. Затвердити матеріали тематичної лекції «Рання творчість Тараса Шевченка» / Розробник: Мітіна Т.М., з 

урахуванням висловлених порад та зауважень. 

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

національного заповідника. 

  

СЛУХАЛИ: 3.  Про стан підготовки до відзначення пам’ятних дат у червні 2022 року (130-та річниця з дня смерті 

Варфоломія Шевченка (11.06.2022), 83-ої річниці з Дня відкриття Шевченківського меморіалу 

(18.06.2022), Дня Конституції України (28.06.2022) 

ВИСТУПИЛИ: Філіпович Т.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 6 осіб; проти – немає; утримались – немає 

УХВАЛИЛИ: 3. Інформацію взяти до відома. 

  

 

 

                    

     
 


