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1. Скрипчук Ганна Вікторівна. 

2. Кандидат історичних наук. 

3. Державна культурна політика України (0,75 друк.арк.). 

4. Культурна політика України (1,1 друк.арк.). 

4.1. Наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів: висвітлення проблем державної політики 

сфери культури та освіти в Україні. 

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів. 

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 рецензувала. 

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України – не працювала. 

5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади – не працювала. 

6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та проведення інших 

соціологічних досліджень – не проводила. 

6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та інших державних 

органів – не готувала. 

6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленумів Верховного Суду України, Вищих 

спеціалізованих судів України та їх рецензування – не брала участі. 

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам – не читала. 

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

самоврядування, організацій та громадян – не готувала. 

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

самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих) – не є членом. 

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

проведення): 

- Культурна політика очима міжнародних експертів. – 11 января 2019 р., м. Вена; 

- Інноваційні зміни щодо модернізації системи вищої освіти. – 14-15 червня 2019 р., м. 

Київ. 

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

надрукованих у 2019 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів: 

- Скрипчук Г. В. Культурна політика очима міжнародних експертів. – The Third 

International scientific congress of scientists of Europe‖. Proceedings of the III International 

Scientific Forum of Scientists "East–West" (January 11, 2019). Premier Publishing s.r.o. Vienna. 

2019. – P. 616 – 622. ( 0,35 друк.арк. ); 

- Скрипчук Г. В. Інноваційні зміни щодо модернізації системи вищої освіти. – Нові 

завдання суспільних наук у ХХІ столітті: Матеріали міжнародної науково-практичної 

конференції (м. Київ, Україна, 14–15 червня 2019 року). – Київ: ГО «Київська наукова 

суспільнознавча організація», 2019. – С. 15-19. ( 0,25 друк. арк..); 

- Скрипчук Г. В. Основні тенденції сучасного рекламного ринку України. – The 

1stInternational scientific and practical conference “Perspectives of world science and education” 
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October 2-4, 2019) CPN Publishing Group, Osaka, Japan. 2019. Pp. 356 – 368. URL: 

http://sci-conf.com.ua. ( 0,5 друк. 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 – не маю.. 

10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання – не є членом. 

11. Вказати, членом якої спеціалізованої вчених ради ви є, - не є членом. 

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були – не була. 

13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо кандидатські – не 

готувала. 

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

– не була. 

15. Співробітництво з закордонними організаціями – не співпрацювала. 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією – не брала участі. 

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі – не брала участі. 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році – не отримала. 

 
 

Затверджено на засіданні кафедри 

культурології від 5.12.2019 (протокол № 4). 

 

 

                                                                                         Підпис _______________ 

 

http://sci-conf.com.ua/
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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№ 

з/п 
Назва виду роботи Години 

2 

Скрипчук Г. В. Основні тенденції сучасного рекламного ринку України. – The 

1stInternational scientific and practical conference “Perspectives of world science 

and education” October 2-4, 2019) CPN Publishing Group, Osaka, Japan. 2019. Pp. 

356 – 368. URL: http://sci-conf.com.ua. ( 0,5 друк. арк..). 

120 

12 

- Скрипчук Г. В. Культурна політика очима міжнародних експертів. – The 

Third International scientific congress of scientists of Europe‖. Proceedings of the 

III International Scientific Forum of Scientists "East–West" (January 11, 2019). 

Premier Publishing s.r.o. Vienna. 2019. – P. 616 – 622. ( 0,35 друк.арк. ) 

60 

14 

- Скрипчук Г. В. Інноваційні зміни щодо модернізації системи вищої освіти. – 

Нові завдання суспільних наук у ХХІ столітті: Матеріали міжнародної 

науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 14–15 червня 2019 року). – 

Київ: ГО «Київська наукова суспільнознавча організація», 2019. – С. 15-19. ( 

0,25 друк. арк.). 

40 

17 

Духовна культура України перед викликами часу: тези доп.учасників ІІ 

Всеукр. Наук.-практ. конф. (м. Харків, 16 квіт. 2019 р.) / [редкол. А. П. 

Гетьман (голова), В. О. Лозовой, О. А. Стасевська, О. В. Уманець ]. – Харків: 

Право, 2019. – 282 с.  

1.Вергун А. О. Моральні орієнтири студентства ( 1 курс, 4 гр., ІПКОЮУ); 

2.Вишняк А. О. Лест Курбас – Геній новаторської режисури (1 курс, 5 гр., 

ІПКОЮУ ) ; 

3.Вірич М. Є. Сирітство як одна з проблем сучасного суспільства (1 курс, 5 

гр., ІПКОЮУ); 

4.Вовчанський І. І. Особливості формування ціннісних орієнтацій сучасної 

студентської молоді України ( 1 курс, 4 гр., ІПКОЮУ); 

5. Горностаєва О.С. Проблема піратства в музичній індустрії (1 курс, 3 гр., 

ІПКОЮУ); 

6. Гурьєва К. Д. Архітектура україни сучасної доби (1 курс, 4 гр., ІПКОЮУ); 

7. Зайцев Г. В. Діяльність товариства «Просвіта» у 1868-1939 рр.. (1 курс, 5 

гр., ІПКОЮУ); 

8. Івантєєва Т. А. постать Юрія Андруховича в сучасній українській літературі 

( на прикладі збірки «Листи в Україну») (1 курс, 4 гр., ІПКОЮУ); 

9. Коваленко В. В. Марія Примаченко – видатна українська мисткиня (1 курс, 

8 гр., ІПКОЮУ); 

10.Ковальова А. І. Проблеми розвитку та здобутки сучасного українського 

кіномистецтва (1 курс, 4 гр., ІПКОЮУ); 

11. Наливайко В. В. Традиції Вертепу в сучасні українській культурі (1 курс, 3 

гр., ІПКОЮУ); 

12. Півоварова Д. В. Естетична культура сучасного студентства (1 курс, 3 гр., 

ІПКОЮУ); 

13.Савенко Н. В. Пантелеймон Куліш у пам яті українського народу (1 курс, 5 

гр., ІПКОЮУ); 

14. Уколова Є. О. Ліна Костенко – унікальна українська перлина (1 курс, 5 гр., 

ІПКОЮУ); 

15. Фєтіслва Ю. О. Творчість Євгенії Костенко в контексті сучасної 

української літератури (1 курс, 5 гр., ІПКОЮУ); 

16. Чала В. Є. Михайло Бойчук і Бойчукісти (1 курс, 4 гр., ІПКОЮУ). 

320 

 Усього 540 

http://sci-conf.com.ua/

