
РІШЕННЯ 

Вченої ради Шевченківського національного заповідника 

від 01 грудня 2022 року протокол №6 

Присутні: 14 осіб 

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; Коваленко В.М. – в.о. генерального 

директора, кандидат педагогічних наук; 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; Леонтьєв С.А. – 

завідувач сектору експозиційно-виставкової роботи, кандидат мистецтвознавства; Сагайдак Л.О. – завідувач відділу матеріально-технічного 

забезпечення; Сокур Л.А. – учений секретар, кандидат історичних наук; Усов В.В. – головний інженер; 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. 

 Запрошені: 2 особи 

Авраменко В.П. – завідувач сектору «Історія Шевченкової могили»; Долгіч Н.В. – завідувач сектору «Тарас Шевченко в житті і творчості». 

СЛУХАЛИ: 1. Про оновлення експозиції музею Тараса Шевченка з урахуванням інноваційних технологій та нових 

історичних реалій 

ВИСТУПИЛИ: Коваленко В.М., Чорна Л.О., Філіпович Т.І., Чорний М.Г., Брижицька С.А., Дзима В.В., Авраменко В.П., 

Вакула І.Я., Долгіч Н.В., Леонтьєв С.А. 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 12 осіб; проти – немає; утримались – немає  
/Усов В.В., Сагайдак Л.О. – відсутні в залі на момент обговорення і голосування/ 

УХВАЛИЛИ: 1.1. Створити робочу групу для роботи над новою експозицією. 

1.2. Брижицькій С.А. підготувати проект наказу щодо створення робочої групи для роботи над новою 

експозицією. 

СЛУХАЛИ: 2. Про залучення позабюджетних коштів для усунення наслідків пошкодження гідроізоляції будівлі 

музею Тараса Шевченка та участь Шевченківського національного заповідника у грантових 

програмах 2023 року 

ВИСТУПИЛИ: Коваленко В.М. 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 12 осіб; проти – немає; утримались – немає  
/Усов В.В., Сагайдак Л.О. – відсутні в залі на момент обговорення і голосування/ 

УХВАЛИЛИ: 2.1. Інформацію взяти до відома. 

СЛУХАЛИ: 3. Про стан звірки фондів Шевченківського національного заповідника, стан записів до інвентарних 

книг за групами зберігання та план виконання описів музейних предметів науковими 

співробітниками 

ВИСТУПИЛИ: Коваленко В.М., Манжара Г.І., Брижицька С.А. 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 12 осіб; проти – немає; утримались – немає  
/Усов В.В., Сагайдак Л.О. – відсутні в залі на момент обговорення і голосування/ 

УХВАЛИЛИ: 3.1. Інформацію взяти до відома. 



3.2. Манжарі Г.І. підготувати проект наказу на продовження термінів звірення фондів. 

3.3. Манжарі Г.І. до 28 грудня 2022 року завершити повне звірення фондів Шевченківського національного 

заповідника з оформленням усіх необхідних документів. 

СЛУХАЛИ: 4. Про зміни у складі Вченої ради 

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

ГОЛОСУВАЛИ: за – 12 осіб; проти – немає; утримались – немає  
/ Усов В.В., Сагайдак Л.О. – відсутні в залі на момент обговорення і голосування / 

УХВАЛИЛИ: 4.1. Затвердити лічильну комісію у складі Костенко Н.І., Вакули І.Я., Філіпович Т.І. 

4.2. Вивести зі складу Вченої ради Чеботарьову С.В., головного бухгалтера; Усова В.В., головного інженера; 

Сагайдака Л.О., завідувача відділу матеріально-господарського забезпечення. 

4.3. Включити до складу Авраменко В.П., завідувача сектору «Історія Шевченкової могили» відділу 

наукових досліджень (за результатами голосування). 

4.4. Затвердити Вчену раду Шевченківського національного заповідника у новому складі:  

Апарат управління 

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

2. Брижицька С.А., заступник генерального директора з наукової роботи, кандидат історичних наук 

3. Кононенко А.В., заступник генерального директора з технічних питань та ремонтно-реставраційних 

робіт 

4. Сокур Людмила Анатоліївна, учений секретар, кандидат історичних наук 

Відділ наукових досліджень 

5. Чорна Л.О., завідувач відділу, кандидат історичних наук 

6. Авраменко В.П., завідувач сектору «Історія Шевченкової могили» 

7. Леонтьєв С.А., завідувач сектору експозиційно-виставкової роботи, кандидат мистецтвознавства 

Науково-дослідний відділ охорони пам’яток історії, культури та природи 

8. Дзима В.В., завідувач відділу 

9. Чорний М.Г., провідний науковий співробітник, кандидат біологічних наук 

Науково-дослідний відділ історико-краєзнавчих досліджень 

10. Коханчук В.М., завідувач відділу 

11. Ісаєва О.М., старший науковий співробітник 

Науково-дослідний відділ фондової роботи 

12. Манжара Г.І., провідний зберігач фондів 

Відділ культурно-освітньої роботи 

13. Філіпович Т.І., завідувач відділу 

14. Костенко Н.І., провідний фахівець із зв’язків з громадськістю, голова первинної профспілкової 

організації 



Інформаційно-бібліотечний відділ 

15. Вакула І.Я., завідувач відділу 
 

СЛУХАЛИ: 5. Різне 

5.1. Про стан розробки та оновлення посадових інструкцій працівників Шевченківського 

національного заповідника 

ВИСТУПИЛИ: Коваленко В.М. 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 12 осіб; проти – немає; утримались – немає  
/ Усов В.В., Сагайдак Л.О. – відсутні в залі на момент обговорення і голосування / 

УХВАЛИЛИ: 5.1. Інформацію взяти до відома. 

СЛУХАЛИ: 5.2. Про планування роботи структурних підрозділів Шевченківського національного заповідника 

ВИСТУПИЛИ: Сокур Л.А., Коваленко В.М., Костенко Н.І., Чорний М.Г., Філіпович Т.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 12 осіб; проти – немає; утримались – немає  
/ Усов В.В., Сагайдак Л.О. – відсутні в залі на момент обговорення і голосування / 

УХВАЛИЛИ: 5.2. Інформацію взяти до відома. 

 

 

 


