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(0,5 посад. окладу) 

 

1. СКРИПЧУК Ганна Вікторівна 

2. Кандидат історичних наук, асистент кафедри 

3. Реформування культурної сфери України – інноваційний розвиток 

(1,5 друк. арк.). 

4. Реформування культурної сфери України – інноваційний розвиток 

(2,2 друк. арк). 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР – (наукові статті, тези наукових 

доповідей та повідомлень). 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів – проаналізовано діяльність 

органів виконавчої та законодавчої влади в Україні в галузі реформування 

культурної сфери.  

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 брала. 

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України – не 

приймала. 

5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади у 

науково-консультативних радах при Верховному Суді та Конституційному Суді 

України – не працювала. 

6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та 

проведення інших соціологічних досліджень – не має. 

6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та 

інших державних органів – не має. 

6.3. Участь у розробці наукових висновків за зверненням суддів 

Верховного Суду та Конституційного Суду України – не має. 

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам – не має. 

6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної 

влади та місцевого самоврядування, організацій та громадян – не має. 

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).: – The 8 th International scientific and practical 

conference – Eurasian scientific congress‖ (August 9-11, 2020) Barca Academy 

Publishing, Barcelona, Spain. 2020;  
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- The 4th International scientific and practical conference “Science, society, 

education: topical issues and development prospects” (March 16-17, 2020) SPC “Sci-

conf.com.ua”, Kharkiv, Ukraine. 2020; 

- Чинники розвитку суспільних наук у ХХІ столітті : матеріали 

міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 23–24 жовтня 2020 

року). – Львів: ГО «Львівська фундація суспільних наук», 2020. 

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

ін.) дати перелік надрукованих у 2020 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих 

аркушів.: 

 - Скрипчук Г. В. Розвиток українського телебачення періоду 

незалежності / The 5th International scientific and practical conference “Scientific 

achievements of modern society” (January 8-10, 2020) Cognum Publishing House, 

Liverpool, United Kingdom. 2020. – P. 882-894. (0,7 друк. арк.) (Стаття); 

 -   Скрипчук Г. В. Мовлення на українському телебаченні / The 8 th 

International scientific and practical conference – Eurasian scientific congress‖ 

(August 9-11, 2020) Barca Academy Publishing, Barcelona, Spain. 2020. – P. 244-

249. (0,25 друк. арк.) (тези доповідей); 

 -  Скрипчук Г. В. Рекламний бізнес на українському телебаченні / The 4th 

International scientific and practical conference “Science, society, education: topical 

issues and development prospects” (March 16-17, 2020) SPC “Sci-conf.com.ua”, 

Kharkiv, Ukraine. 2020. – P. 358-363. (0,35 друк. арк.) (тези доповідей); 

 -  Скрипчук Г. В. Реалії українського розвитку культури сьогодення / 

Чинники розвитку суспільних наук у ХХІ столітті : матеріали міжнародної 

науково-практичної конференції (м. Львів, 23–24 жовтня 2020 року). – Львів: 

ГО «Львівська фундація суспільних наук», 2020. – С. 52-56. (0,25 друк. арк.) 

(тези доповідей); 

    - Скрипчук Г. В. Реформування  культурної політики України  / Збірник 

наукових праць. Серія «Історія та географія» / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. 

Сковороди. – Харків : Колегіум, 2020. – Вип. 57. C. 42-45. (0,65 друк. арк.) 

(Стаття). 

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

базах даних Scopus, Web of Science – не має 

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

наукометричних базах даних. – не має. 

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

має. 

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 

має. 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі – не 

має.  

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

 

 

______________Ганна СКРИПЧУК 
 
 

Затверджено на засіданні кафедри 

культурології від 27 листопада 2020 року (протокол № 4 ) 

 

 

 


