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1. Скрипчук Ганна Вікторівна
2. Кандидат істор ичних наук, асистент
3. «Розвиток кіномистецтва та рекламного бізнесу в роки

незалежності», 1,0 друк. арк.
4. «Розвиток кіномистецтва та рекламного бізнесу в роки

незалежності», 1,1 друк. арк.
4Л. Фор ми впровадження виконаних НДР (наукові статті, тези наукових 

доповідей та повідомлень).
4.2. Наукова новизна отриманих р езультатів -  пр о аналіз ов ано р озвито к 

кіномистецтва та рекламного бізнесу в роки незалежності, розглянуто 
діяльність органів виконавчої та законодавчої влади 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 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’язокз практикою:
6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та 

проведення інших соціологічних досліджень -  немає.
6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та 

інших державних органів -  не готувала.
6.3. Участь у розробці наукових висновків за зверненням суддів 

Верховного Суду та Конституційного Суду України-не брала.
6.4. Прочитані лекції практичним пр ацівникам. -  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) -н і.
8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, 

дату та місце проведення).:
1. Міжнародної науково-практична конференція «Розвиток суспільних 

наук в сучасних умовах: теорія, методологія, практика», м. Київ, 12-13 лютого
2021 р.;
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2. The 11th International scientific and practical conference: “Fundamental and 
applied research in themodern world” (June 9-11,2021), Boston, USA. 2021.;

3. The 6th International scientific and practical conference: Results of modern 
scientific research and development! (August 22-24,2021), Madrid, Spain. 2021.;

9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та 
ін.) дати перелік надрукованих у 2021 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих 
аркушів.

1. Скр ипчук Г.В. Реалії укр аїнської кінематографії незалежної України / 
Розвиток суспільних наук в сучасних умовах: теор ія, методологія, пр актика: 
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 12-13 лютого 
2021 р .-К иїв: Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, 
2021.-С . 101-106. (тези доповідей); 0,3 друк, арк.

2. Скрипчук Г.В. Державна культурна політика в умовах соціально- 
економічної кризи: пріоритетні завдання на майбутнє / The 11th International 
scientific and practical conference “Fundamental and applied research in the modern 
world” (June9-ll,2021)BoSciencePublisher,Boston,USA. 2021. -  C. 684-692. 
(тези доповідей); 0,4 др.арк.

3. Скрипчук Г.В. Дистанційне навчання -  новий стимул до самоосвіти/ 
The 6th International scientific and practical conference-Results ofmodern scientific 
research and development! (August 22-24,2021) Barca Academy Publishing,
Madrid, Spain. 2021. C. 278-283. (тези доповідей). 0,3 друк. арк.

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних 
базах даних Scopus, Web of Science (окремо).

1. SkrypchukHanna/A inteligencia artificial сото tecnologia do futuro no 
estagio atual de desenvolvimento da sociedade / Iasechko, M. ., Kharlamov, M., 
Skrypchuk, H. ., Fadyeyeva, K., Gontarenko, L., & Sviatnaia, O. (2021). A 
inteligencia artificial сото tecnologia do futuro no estagio atual de desenvolvimento 
da sociedade. Laplage Em Revista, 7(Extra-D), p.391-397. 
https://doi.org/10.24115/S2446-622020217Extra-D1119p.391-397, 0,1 друк. арк. 
авт.

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

10. Чи є чл еном редакційної колегії якого-небудь видання-ні.
11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є -  не є.
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 має.
16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією -  не 

брала.
17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі -  не 

брала.
18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році:

https://doi.org/10.24115/S2446-622020217Extra-D1119p.391-397


з
1. Почесна грамота ректора Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого за вагомий внесок у розвиток освіти і науки, 
багаторічну сумлінну пр ацю та з нагоди святкування 3 0 -річчя кафедр и.

2. Грамота Харківської обласної ради за сумлінну працю, значні трудові 
здобутки, високий професіоналізм та з нагоди Дня Незалежності України.

Затверджено на засіданні кафедри культурології (протокол№ 4 від 26.11.2021)

Викладач Ганна СКРИПЧУК


