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1. Скрипчук Ганна Вікторівна 

2. Кандидат історичних наук, асистент кафедри 

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи: Стан та проблеми 

правового забезпечення сфери культури в Україні (1,0 др. арк.). 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи: Стан та проблеми 

правового забезпечення сфери культури в Україні (1,4 др. арк.) 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, підручника, навчального 

посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень та ін.): наукові статті 

та тези доповідей.    

4.2. Наукова новизна отриманих результатів: зроблено комплексний аналіз діяльності 

органів виконавчої та законодавчої влади в Україні в галузі реформування культурної 

сфери, підтримки її життєздатності в умовах кризи економіки, падіння соціальних та 

гуманітарних стандартів життя. В окремих працях висвітлюються питання децентралізації 

влади стосовно галузі культури. Всі ці аспекти відображені в наукових публікаціях.  

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів: не брала 

5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів): не брала 

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та інших 

нормативно-правових актів: не має 

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України: не має 

5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади: не має 

6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та проведення інших 

соціологічних досліджень: не проводила 

Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та інших державних 

органів: не має 

6.2. Участь у розробці проектів постанов Пленумів Верховного Суду України, 

Вищих спеціалізованих судів України та їх рецензування: не має 

6.3. Прочитані лекції практичним працівникам: не має 

6.4. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади та 

місцевого самоврядування, організацій та громадян: не робила 

7. Чи ви є депутатом місцевої ради, чи входите до складу інших органів місцевого 

самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих) : ні 

8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, дату та місце 

проведення): 

- Розвиток сучасного суспільства в умовах глобальної нестабільності: Матеріали 

міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 11–12 травня 2018 

року). – Одеса : ГО «Причорноморський центр досліджень проблем суспільства», 2018;  

- Міжнародна науково-практична конференція «розвиток суспільних наук в сучасних 

умовах: теорія, методологія, практика», (19-20 жовтня 2018 р., м. Київ), Навчально-

науковий гуманітарний інститут Таврійського національного університету імені В. І. 

Вернадського.  

9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та ін.) дати 

перелік надрукованих у 2018 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів:  
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1. Скрипчук Г.В. Розвиток державної культурної політики в умовах соціально–

економічної кризи / Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. Ред. В.М. 

Вашкевич. – К.: «Видавництво «Гілея», 2017. – Вип. 127 (12). – 83–85. (стаття 0,5 др. 

арк.); 

2. Скрипчук Г.В. Мораль і сучасна молодь / Розвиток сучасного суспільства в умовах 

глобальної нестабільності: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. 

Одеса, Україна, 11–12 травня 2018 року). – Одеса : ГО «Причорноморський центр 

досліджень проблем суспільства», 2018. – С. 64-67. (тези доповідей 0,2 др. арк.); 

3. Скрипчук Г.В. Державне регулювання культурної сфери України: курс на 

децентралізацію / Science Review 5(12) June 2018, Warsaw, Poland, Publisher – RS Global 

Sp. z O.O. – P. 47-51. (стаття 0,5 др. арк.). 

4. Скрипчук Г.В. Питання наукового забезпечення розвитку галузі культури другого 

десятиліття незалежності / Розвиток суспільних наук в сучасних умовах: теорія, 

методологія, практика: Матеріали міжнародної наукової конференції, м. Київ, 19–20 

жовтня 2018 р. – К.: Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, 

2018. – С. 71-77. (тези доповідей 0,2 др. арк.) 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних базах даних 

Scopus, Web of Science: не маю. 

9.2. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у інших наукометричних базах 

даних:  

1. Скрипчук Г.В. Розвиток державної культурної політики в умовах соціально–

економічної кризи / Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. Ред. В.М. 

Вашкевич. – К.: «Видавництво «Гілея», 2017. – Вип. 127 (12). – С. 83–85. (стаття 0,5 др. 

арк.) – Index Copernicus (Польща); EBSCO Publishing, Inc. (USA); SIS (Scientific 

Indexing Services) (USA); InfoBase Index (Індія), РІНЦ (Росія). 

2. Скрипчук Г.В. Державне регулювання культурної сфери України: курс на 

децентралізацію / Science Review 5(12) June 2018, Warsaw, Poland, Publisher – RS Global 

Sp. z O.O. – P. 47-51. (стаття 0,5 др. арк.) – Google Scholar, Index Copernicus, 

academia.edu. 
10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання: ні 

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є: не має 

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були: не має 

13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо кандидатські: не має 

14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну назву 

стипендії/премії): не була 

15. Співробітництво з закордонними організаціями: не має 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією: не приймала 

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі: не приймала 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році: не отримувала 

 

 

Підпис 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри 

культурології від 27.11.2018 (протокол № 4). 
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