
РІШЕННЯ 

Вченої ради Шевченківського національного заповідника 

від 06 вересня 2022 року протокол №4 
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; 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; Коханчук В.М. – завідувач науково-дослідного відділу історико-краєзнавчих досліджень; Сокур Л.А. – 

учений секретар, кандидат історичних наук; Усов В.В. – головний інженер; Сагайдак Л.О. – завідувач відділу матеріально-господарського 

забезпечення 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про рекомендацію до друку «Наукових записок Шевченківськогонаціональногозаповідника» 

ВИСТУПИЛИ: Сокур Л.А. 

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

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати до друку «Наукові записки Шевченківського національного заповідника», випуск 1-2. 

  

СЛУХАЛИ: 2. Про відзначення працівників Шевченківського національного заповідника державними нагородами 

України та Подякою Прем’єр-Міністра України з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та 

майстрів народного мистецтва 

ВИСТУПИЛИ: Коваленко В.М., Сокур Л.А., Вакула І.Я., Кононенко А.В. 

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

УХВАЛИЛИ: 2.1. Затвердити лічильну комісію у складі Кононенка А.В., Вакули І.Я. та Костенко Н.І. 

2.2. Порушити клопотання перед Міністерством культури та інформаційної політики України про присвоєння 

почесного звання «Заслужений працівник культури України» за вагомий внесок у справу збереження й 

популяризації Шевченківського меморіалу, культурний розвиток регіону, створення духовних цінностей, високі 

трудові досягнення, активну громадянську позицію та з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та 

майстрів народного мистецтва: 

ДЗИМІ Віті Василівні – завідувачці науково-дослідного відділу охорони пам’яток 

історії, культури та природи Шевченківського національного 

заповідника 

КОВАЛЕНКО Валентині Михайлівні  в.о. генерального директора Шевченківського національного 

заповідника 

2.3. Порушити клопотання перед Міністерством культури та інформаційної політики України про відзначення 

Подякою Прем’єр-Міністра України за вагомий внесок у справу збереження й популяризації Шевченківського 



меморіалу, культурний розвиток регіону, створення духовних цінностей, високі трудові досягнення, активну 

громадянську позицію та з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва: 

ЧОРНОЇ Людмили Олексіївни – завідувачки відділу наукової роботи Шевченківського 

національного заповідника 
 

 

 
 


