
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО 

КЛІМОВОЇ ГАЛИНИ ПАВЛІВНИ  

за 2020 р. 

1. Клімова Галина Павлівна. 

2. Доктор філософських наук, професор.  

3. Тема і обсяг запланованої річної планової науково-дослідницької роботи:     

«Забезпечення якості вищої освіти України в сучасних умовах», 

1,5 друк.арк 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи:     

«Забезпечення якості вищої освіти України в сучасних умовах»,  

4,45 друк.арк 

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

тексту лекцій, наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень та ін.) – складова частина 

енциклопедичного словника «Соціологія права», 3 наукові  статті, 9 тез, тексти лекцій з навчального 

курсу «Соціально-політичні студії», 

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. 
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інноваційному суспільстві». (Велико-Тирново, Болгарія, 20 березня 2020 р.).    Велико-Тирново 

(Болгарія). 2020.    

8.2. Клімова Г.П.  Професійне становлення викладача  вищої школи як інноваційної особистості. 

Стратегїї розвитку  харківської  областї  на період 2021-2027 років: матеріали «круглого  

столу». (Харків, лютий 2020 р.).  Харьков: НДІ ПЗІР НАПрН України. 2020.  

8.3. V Міжнародої наук.-практ. конф. «Реформування правової системи в контексті 

євроінтеграційних процесів». ( Суми, 21-22 травня 2020 р.).  Суми:. Навчально-науковий інститут 

права Сумського державного університету, 2020.  

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

суспільстві» (Харків, 20 березня 2020 р ).   Харків: НДІ ПЗІР НАПрН України,  2020.  

 8.5. XVІII міжнародної наук.-практ. конф. «Університетсько-шкільні кластери. Світовий досвід 

та перспективи його адаптації в Україні» ( Харків, 14 лютий, 2020 р.). Харків:  Изд-во НУА, 2020.    

8.6. Всеукраїнської наук.-практ. конф. ХХХШ Харківські політологічні читання. «Україна і ЄС: 

політико-правові перспективи інтеграції». (Харків, квітень, 2020 р.).  Харків: Право.2020.     

8.7. Круглий стіл «Регіональні інноваційні ініціативи: завдання та шляхи вирішення».(Харків, 5 

червня 2020 р.). Харків: НДІ ПЗІР НАПрН України. 2020.  

 8.8. XXІI Всеукраїнська наукова конференція викладачів, молодих науковців і студентів 

«Український соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та прогноз майбутнього» (1 грудня 

2020 р) Харків: НЮУ імені Ярослава Мудрого. 2020. 



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

надрукованих у 2020 н. р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів: 

     Опубліковано: 4, 45 друк.арк. 
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та інноваційне суспільство. 2020.  № 1 (14). С. 53-60.  

(0,5 друк.арк) 

Клімова Г.П. Феномен політичної  культури : теоретико-методологичний дискурс. Вісник 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Серія: Політологія.  2020. № 

2. С.56-71. 

 (0,5 друк.арк.) 

Клімова Г.П. Європейська система забезпечення якості вищої освіти та її імплементація в 
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Харків: Право, 2020. – с. 958-970.  
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Тези: 2,7 друк.арк 
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розвитку права та економіки в інноваційному суспільстві:  матеріали Міжнародної наук.-практ. 

конф. (Велико-Тирново, Болгарія, 20 березня 2020) року.    Велико-Тирново (Болгарія). 2020. С. 

89-96. 

Клімова Г.П.  Професійне становлення викладача  вищої школи як інноваційної особистості. 

Стратегїї розвитку  харківської  областї  на період 2021-2027 років: матеріали «круглого  

столу». (Харків, лютий 2020 р.).  Харьков: НДІ ПЗІР НАПрН України. 2020. С. 57-60. 

Клімова Г.П. Справедливість  як цінність правової культури. Реформування правової системи в 

контексті євроінтеграційних процесів: матеріали ІV Міжнародої наук.-практ. конф. (Суми, 21-

22 травня 2020 р.).  Суми:. Навчально-науковий інститут права Сумського державного 

університету, 2020. С. 43-4 

Клімова Г.П. Інноваційне суспільство як імператив сучасності. Інтернет-конференція «Сучасні 

проблеми розвитку права та економіки в інноваційному суспільстві» (Харків, 20 березня 2020 

р.).  Харків: НДІ ПЗІР НАПрН України 2020. С.147-155. 

Клімова Г.П. Земельна реформа в Україні: історичний дискурс. Теоретичні та практичні 

проблеми земельної реформи в Україні : зб. наук.пр. за матеріалами круглого столу (Харків, 15 

листопада 2019 року) / редкол.А. П. Гетьман, М. В. Шульга, С. В. Глібко. Харків:  НДІ ПЗІР 

НАПрН України, 2020. С.174-179. 

Клімова Г.П. Роль дослідницького університету у розвитку національної інноваційної системи. 

Університетсько-шкільні кластери. Світовий досвід та перспективи його адаптації в Україні: 

матеріали  XVІII міжнародної наук.-практ. конф. ( Харків, 14 лютий, 2020 р.). Харків:  Изд-во 

НУА, 2020.   С. 90-93.  

Клімова Г.П. Проблеми інтернаціоналізації вищої освіти України за умов євроінтеграції. 

Україна і ЄС: політико-правові перспективи інтеграції: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. 

конф. ХХХШ Харківські політологічні читаннь  (Харків, квітень, 2020 ).  Харків: Право.2020.  

С.15-18. 

Клімова Г.П. Дослідницький університет: характеристика інноваційної  структури. Круглий стіл 

«Регіональні інноваційні ініціативи: завдання та шляхи вирішення» (Харків, 5 червня 2020 р.). 

Харків :НДІ ПЗІР НАПрН України, 2020. С.56-59. 

Клімова Г.П. Модель інноваційної  інфраструктури дослідницького університету. XXІI 

Всеукраїнська наукова конференція викладачів, молодих науковців і студентів «Український 

соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та прогноз майбутнього» (Харків, 1 грудня 2020 

р.). Харків: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. 2020. 

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 редколегії: 

10.1. Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Серія: 

«Філософія, політологія, соціологія»,  «Право та інновації»,  «Право та інноваційне 

суспільство». 

10.2. збірника матеріалів Всеукраїнської науково-теоретичної конференції «Україна і ЄС: 

політико-правові перспективи інтеграції :» (ХХXІІІ Харківські політологічні читання). 

10.3. збірника матеріалів XХІІ Всеукраїнської наукової конференції викладачів, молодих науковців 

і студентів «Український соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та прогноз 

майбутнього». 

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є.  

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. 

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