
СХЕМА ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗВІТУ ВИКЛАДАЧА 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2019 РІК 
 

 

 

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 – Забезпечення якості 

вищої освіти як важлива умова  формування національної інноваційної системи - 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, розгляду 

напрямків забезпечення якості вищої освіти як важливої умова  формування національної 

інноваційної системи. 

4.3.Актуальність виконаних розробок в рамках цільової комплексної програми. 

 У сучасних умовах проходить суттєва актуалізація проблеми забезпечення  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 в умовах формування національної 

інноваційної системи.  
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. 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) -- // --. 
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8.Участь у конференціях, семінарах (дата та повна назва конференції): 

   1. Інтернет-конференція «Сучасні  проблеми розвитку права та економіки в 

інноваційному суспільстві» (26  лютого 2019 р.) .  Х.: НДІ ПЗІР НАПрН України. 2019        

   2. Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Політико-правова культура 

українського народу в контексті модерного державотворення»: зб. матеріалів  ХХХII 

Харків. політол. читань (12  квітня 2019 р.).   Х.: Право. 2019.  

   3.  ІІ круглий стіл «Економіко-правові проблеми розвитку та сприяння господарській 

діяльності в сучасних умовах» (17 травня 2019 р.).  Х.: НДІ ПЗІР НАПрН України. 2019. 

   4. ХХ1 всеукраїнська наукова конференція викладачів, молодих науковців і студентів 

«Український соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та прогноз майбутнього» ( 4  

грудня 2019 р.).  Х.: НЮУ імені Ярослава Мудрого. 2019.    

   5.  Шляхи забезпечення економічної безпеки України  // Всеукраїнська науково-

практична конференція «Конституційно-правові засади адміністративної реформи в 

Україні»  (24-25 жовтня 2019 р.). Сєвєродонецьк: НДІ ПЗІР НАПрН України  СНУ імені 

В.Даля.  

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

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

  Клімова Г.П., д.ф.н, професор 

   Забезпечення якості вищої освіти як важлива умова формування національної 

інноваційної системи національної.  - 1.5 друк.арк. 

   Опубліковано -  7,2 друк.арк. 

Монографії: 

1. Політико-правова ментальність українського соціуму в умовах європейської інтеграції: 

монографія / [О. О. Безрук, В.С. Бліхар, Л. М. Герасіна та ін.]; за ред. М. П. Требіна. Харків: 

Право, 2019. – с 

2. Учасники Національної інноваційної системи: інституційно-функціональний аналіз в 

праві: колект. монографія/ за заг. ред. С.В. Глібка, Ю.В. Георгієвського. Харків: Право. 

2019. 270 с. 

 Розділ  «Університет як креативний суб’єкт  національної інноваційної системи» (1,5  

д.а.)  

            Статті: 

1. Правова ментальність: сутність та умови формування// Право та інновації.  № 2. 2019.  

с. 72-77.  (0,5 др.арк.) 

2. Умови формування інноваційного клімату  у вищої школі  // Вісник Національного 

університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Соціологія. 

2019. №4. с.    (англ. мова)   (0,5 др.арк.) 

 

        Тези: 

 

1.  Роль дослідницьких  університетів у формуванні національної  інноваційної системи // 

Інтернет-конференція «Сучасні  проблеми розвитку права та економіки в інноваційному 

суспільстві» (26  лютого 2019 р.) . – Х.: НДІ ПЗІР НАПрН України, 2019 (0,4 д.а.) 

 2. Щодо сутності умов формування правової ментальності // Всеукраїнська науково-

теоретична конференція «Політико-правова культура українського народу в контексті 

модерного державотворення»: зб. матеріалів  ХХХII Харків. політол. читань (12  квітня 

2019 р.).  – Х.: Право. 2019. (0,3 д.а.). 
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3. Інновації у вищій школі: сутність та типологія // ІІ круглий стіл «Економіко-

правові проблеми розвитку та сприяння господарській діяльності в сучасних умовах» 

( 17 травня 2019 р. ).  – Х.: НДІ ПЗІР НАПрН України. 2019. (0,4 д.а.) 

4. Особливості інноваційной інфраструктури дослідницького університету // ХХ1 

всеукраїнська наукова конференція викладачів, молодих науковців і студентів 

«Український соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та прогноз майбутнього» ( 4  

грудня 2019 р.).  Х.: НЮУ імені Ярослава Мудрого. 2019.  (0,3 д.а.). 

5. Шляхи забезпечення економічної безпеки України  // Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Конституційно-правові засади адміністративної реформи в Україні»  (24-25 

жовтня 2019 р.). Сєвєродонецьк: НДІ ПЗІР НАПрН України  СНУ імені В.Даля.  (0,3 д.а.). 

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

Scopus, Web of Science - 0 

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

наукометричних базах даних: 

1. Правова ментальність: сутність та умови формування // Право та інновації.  № 2. 2019.  с. 

72-77.  (0,5 др.арк.) 

2. Умови формування інноваційного клімату  у вищої школі  // Вісник Національного 

університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Соціологія. 

2019. №4. с.    (англ. мова)   (0,5 др.арк.) 

           Збірник наукових праць зареєстровано і проіндексовано у Google Scholar і таких 

міжнародних наукометричних базах: Index Copernicus International (Польща), Academic 

Research Index (Японія), Information Matrix for the Analysis of Journals (Іспанія), EBSCO 

Publisher (США), WorldCat (США), Scientific Indexing Services (США), Science Impact Factor 

(Австралія), International Innovative Journal Impact Factor (Індія), Cosmos Impact Factor 

(Німеччина), Bielefeld Academic Search Engine (Німеччина); а також базах даних «Наукова 

періодика України» та «Бібліометрика української науки» Національної бібліотеки України 

імені В. І. Вернадського та ін. 

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 -- // --.  

 

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

  

                Затверджено на засіданні кафедри. Протокол №  4  від 28 .11.2019 р. 

    

Зав.кафедри  д. філос. н, проф.                                  Требін М.П. 
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Перелік видів наукової роботи та норми часу для їх планування і обліку науково-педагогічними 

працівниками університету за 2019 р. 

Клімова Г.П. 

№ з/п Назва виду роботи Норма часу 

3 

1.Публікація наукової статті у виданні, включеному до переліку наукових 

фахових видань України 

Правова ментальність: сутність та умови формування // Право та 

інновації.  № 2. 2019.  с. 72-77.  (0,5 др.арк.) 

2. Умови формування інноваційного клімату  у вищої школі // Вісник 

Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава 

Мудрого». Серія: Соціологія. 2019. №4. с. (англ. мова)   (0,5 др.арк.) 

 

        Тези: 

100 годин 

 

 

100 годин 

8 

Наукове редагування монографії (енциклопедії, словника, науково-

практичного коментаря до законодавства) 

 

1.Правова і політична культура українського соціуму за умов модернізації 

політико-правового життя: колект. монографія/ за заг. ред. М.П.Требіна. 

Харків: Право. 2019.  ___ с. 

    Розділ «Теоретико-методологічний аналіз правової культури», 1.5 друк 

арк., Розділ  «Цінності правової культури», 1.5 друк арк. 

2. Учасники Національної інноваційної системи: інституційно-

функціональний аналіз в праві: колект. монографія/ за заг. ред. С.В. 

Глібка, Ю.В. Георгієвського. Харків: Право. 2019. 270 с. 

 Розділ  «Університет як креативний суб’єкт  національної інноваційної 

системи» (1,5  д.а.)  

 

135 годин 

15 

Публікація тез доповідей на конференції (круглому столі, семінарі, 

форумі) без виступу на відповідному заході, що проходив в Україні.  
1.Інтернет-конференція «Сучасні  проблеми розвитку права та економіки 

в інноваційному суспільстві» (26  лютого 2019 р.) .  Х.: НДІ ПЗІР НАПрН 

України. 2019        

   2. Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Політико-правова 

культура українського народу в контексті модерного державотворення»: 

зб. матеріалів  ХХХII Харків. політол. читань (12  квітня 2019 р.).   Х.: 

Право. 2019.  

   3.  ІІ круглий стіл «Економіко-правові проблеми розвитку та сприяння 

господарській діяльності в сучасних умовах» (17 травня 2019 р.).  Х.: НДІ 

ПЗІР НАПрН України. 2019. 

   4. ХХІ Всеукраїнська наукова конференція викладачів, молодих 

науковців і студентів «Український соціум: соціально-політичний аналіз 

сучасності та прогноз майбутнього» ( 4  грудня 2019 р.).  Х.: НЮУ імені 

Ярослава Мудрого. 2019.    

   5.  Шляхи забезпечення економічної безпеки України  // Всеукраїнська 

науково-практична конференція «Конституційно-правові засади 

адміністративної реформи в Україні»  (24-25 жовтня 2019 р.). 

Сєвєродонецьк: НДІ ПЗІР НАПрН України  СНУ імені В.Даля.  

 100 годин 

17 

Керівництво науковою роботою студентів з підготовки: 

3.тез доповідей на конференцію 

ХХІ  Всеукраїнська наукова конференція викладачів, молодих науковців і 

студентів «Український соціум: соціально-політичний аналіз сучасності 

та прогноз майбутнього»: 

Агапіна А.О. – студентка 2 курсу Господарсько-правового факультету  2 

групи  «Проблеми натовпу і політики»; 

Гавриленко К.О. – студентка 2 курсу Господарсько-правового факультету 

2 групи  «Стратегiя i тактика переговорiв»; 

Гордієнко С.К. – студентка 2 курсу Господарсько-правового факультету 3 

групи  «Механізм соціалізації людини»; 

Гоштук О.В. – студент 2 курсу Господарсько-правового факультету 4 

групи  «Вплив громадської думки на розвиток демократії в Україні»; 

Демченко Д.С. – студент 2 курсу Господарсько-правового факультету 4 

групи  «Вплив спорту на вирішення соціальних проблем»; 

Кукуріло Д.О. – студентка 2 курсу Господарсько-правового факультету 4 

групи  «Штучний інтелект в рамках сучасних соціальних тенденцій»; 

Маклакова І.О. – студентка 2 курсу Господарсько-правового факультету 3 

260 годин 



 5 
групи  «Переваги та додаткові можливості проведення соціологічних 

досліджень в мережі інтернет»; 

Манько В.В. – студентка 2 курсу Господарсько-правового факультету 5 

групи  «Студентська сім'я як соціальний інститут»; 

Нижник Н.О. – студентка 2 курсу Господарсько-правового факультету 2 

групи « Інститут сім’ї в умовах сучасного українського суспільства»; 

Павленко В.В. – студентка 2 курсу Господарсько-правового факультету 3 

групи  «Формація «нових лідерів»; 

Турчак Д.А. – студент 2 курсу Господарсько-правового факультету 4 

групи  «Механізм формування політичних еліт»; 

Філіпських О.І. – студент 2 курсу Господарсько-правового факультету 1 

групи «Соціальна мобільність молоді пограниччя»; 

Щербаков В.В. – студент 2 курсу Господарсько-правового факультету 2 

групи  «Теорія конфлікту Ральфа Дарендорфа». 
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