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1. Прізвище, ім’я та по батькові – Клімова Галина Павлівна. 

2.Вчене звання, посада – доктор філософських наук, професор.  

3.Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи –    

Проблеми якості вищої освіти України¸1,5 друк. арк.. 

4.1. Форма впровадження виконаних НДР (розділи монографії, підручника, 

навчального посібника, тексту лекцій, наукові статті, тези наукових 

доповідей та повідомлень та ін.) – розділи монографії, тексти лекцій з 

навчального курсу «Соціально-політичні студії»,  статті. 

 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

       Не дивлячись на те, що в науковій літературі знайшло широке 

відображення осмислення поняття якості вищої освіти (В. Андрущенко, І. 

Бех, К. Гнезділова, О. Демченко, В. Зінченко, М. Кисіль, К. Корсак, О. 

Левченко, В. Луговий, П. Саух, Ж. Таланова, И. Тализіна, А. Токман, М. 

Степко, Є. Шульгін, С. Цимбалюк, Я. Яхніна та ін.), все ж залишаються 

дискусійними питання проте, що вважати якістю вищої освіти, яка її сутність  

та які умови її забезпечення. Особливу увагу приділено дослідженню  

сутності поняття «якість вищої освіти»,  розгляду сучасних стандартів  якості  

вищої освіти в європейському освітньому просторі, аналізу освітньої 

політики країн-учасниць Болонського процесу щодо механізмів забезпечення 

якості вищої освіти в Україні.   

 

4.3.Актуальність виконаних розробок  в рамках цільової комплексної 

програми. 

 У сучасних умовах проходить суттєва  актуалізація проблеми  якості  

вищої освіти. В рамках Болонського процесу забезпечення якості вищої 

освіти декларується як найважливіший орієнтир політики європейських 

держав у сфері освіти. В програмних документах країн-учасниць Болонського 

процесу зауважено, що діяльність в галузі вищої освіти в умовах змін, що 

відбуваються в світі, повинна здійснюватися під трьома девізами, які 

зумовлюють її роль і функції в соціальному розвитку: відповідність вимогам 

сучасності, інтернаціоналізація, а також якість.  Якість – найголовніша умова 

для довіри, релевантності, мобільності  і привабливості  вищої освіти в 

Україні. 

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

--. 

5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів) -- // --. 

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та 

інших нормативно-правових актів -- // --. 

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України -- // --. 



5.4.  

5.5. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади -- // --. 

6. Зв’язок з практикою: -- // --. 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та 

проведення інших соціологічних досліджень -- // --. 

6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та 

інших державних органів -- // --. 

6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленуму Верховного Суду 

України та їх рецензування -- // --. 

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам -- // --. 

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

та місцевого самоврядування, організацій та громадян -- // --. 

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

місцевого самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих) -- // --. 

 

8.Участь у конференціях, семінарах (дата та повна назва конференції): 

1 .Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Європейські 

цінності та практики у політико-правовому дискурсі»: зб. матеріалів  ХХХI 

Харків.політол. читань (25 травня 2018 р.).  – Х.: Право, 2018. – 176 с. (с. 26-

28). 

2. Круглий стіл «Правова наука та інноваційна діяльність в умовах 

євроінтеграції» (8 червня 2018 р.) . – Х.: НДІ ПЗІР НАПрН України, 2018. 

 

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

ін.) дати перелік надрукованих у 2018 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих 

аркушів. 

 

 

     Статті: 

 1.Клімова Г.П.  Генеза і функціональні особливості політичних партій 

//Вісник Національного університету «Юридична академія України імені 

Ярослава Мудрого» Серія: Політологія,  2018. - №2 . – с. 45-65 (0,5 др.арк.). 

2.Клімова Г.П. Інноваційне суспільство як об’єкт соціально – 

філософського аналізу Право  та  інновації. – 2018. - №4,  (0,5 др.арк.). 

3.Клімова Г.П. Формування національної інноваційної системи  - 

стратегічний пріоритет розвитку українського суспільства // Вісник 

Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава 

Мудрого» Серія: Політологія,  2018. - №4, (0,5 др.арк.). 

 

       Тези: 

1. Клімова Г.П. Концепт правової ментальності //Всеукраїнська 

науково-теоретична конференція «Європейські цінності та практики у 

політико-правовому дискурсі»: зб. матеріалів  ХХХI Харків. політол. читань 

(25 травня 2018 р.).  – Х.: Право, 2018. – 176 с. (с. 26-28). 



2. Клімова Г.П. Університет як креативний компонент національної  

інноваційної системи // Круглий стіл «Правова наука та інноваційна 

діяльність в умовах євроінтеграції» (8 червня 2018 р.) . – Х.: НДІ ПЗІР 

НАПрН України, 2018. 

 

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

базах даних Scopus, РІНЦ, Index Copernicus та інш.  

 

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

редакційної колегії  журн. «Вісник НУ « ЮАУ імені Ярослава Мудрого». 

Серія «Філософія, філософія права, політологія, соціологія». «Право та 

інновації», «Право и инновационное общество». 

 

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є:  

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. 

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

14. Участь у роботі СНТ: 

14.1. Керівництво гуртком: проблемна група «Соціологія освіти»: 

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

стипендії/премії)  

16. Які інші відзнаки отримали у звітному році -- // --. 

17. Співробітництво з закордонними організаціями -- // --. 

18. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією -- // --.  

 

Затверджено на засіданні кафедри соціологіі та політології  протокол №        

від       листопада   2018 р. 

 

 

 Викладач   доктор філос.н., проф.                                             Г.П.Клімова 

 

Зав. кафедри 

соціології та політології                                                              М.П. Требін 


