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

2.Вчене звання, посада – докторка філософських наук, професорка.  

3.Тема запланована: «Інтернаціоналізація вищої освіти України в контексті 

євроінтеграції»; 

1,5 друк.арк. 

Виконано НДР: «Інтернаціоналізація вищої освіти України в контексті 

євроінтеграції». 

5,5 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.         

 Вивчення  проблем інтернаціоналізації вищої освіти належить до сфери 

наукових інтересів як українських, так  і зарубіжних науковців. Серед сучасних 

вітчизняних дослідників, які займаються теоретико-методологічними 

питаннями інтернаціоналізації вищої освіти  та аналізом особливостей 

інтернаціоналізації вищої освіти України в умовах глобальних викликів слід 

відзначити таких вчених, як  Бойченко М., Вербицька А.,  Воронкова В., 

Горбунова Л., Дебич М., Зінченко В., Кийков А., Красовська О., Курбатов С., 

Міщенко М., Нітенко О.,  Сбруєва А., Сікорська І., Степаненко І., Терепищий 

С., Шипко О. та ін. Вагомий внесок у теоретичну розробку ідей 

інтернаціоналізації вищої освіти в умовах глобалізації  внесли також  зарубіжніі  

науковці - Альтбах Ф., Бергманн Х., Брандербург У., Брукс Р.,  Ван М., Вітт Х. 

де, Гайсслер М., Найт Дж., Робертсон С., Скотт П., Худзік Дж., Хандт С. та ін.  

Незважаючи на те, що в науковій літературі знайшло  широке відображення 

розуміння різноманітних проблем інтернаціоналізації вищої освіти, усе ж 

залишаються дискусійними низка питань, які необхідно постійно осмислювати. 

Особливу увагу приділено дослідженню  сутності поняття «інтернаціоналізація 

вищої освіти». Розглядаються  теоретико-методологічні підходи до визначення 

напрямів здійснення даного феномену. Пропонується огляд широкого кола 

концептів, що визначають інтернаціоналізацію вищої освіти в різних дискурсах. 

Зроблено спробу шляхом аналізу і синтезу знань систематизувати розуміння 

механізму інтернаціоналізації вищої освіти, розкрити передумови її здійснення. 



Особливу увагу приділено розгляду специфіки реалізації інтернаціоналізації 

вищої освіти України в умовах глобалізації. 

 

4.3.Актуальність виконаних розробок  в рамках цільової комплексної 

програми. 

 Сучасні глобальні виклики значно змінили ландшафт вищої освіти і 

посилили процес її інтернаціоналізації, розгляд особливостей якого стало 

однією з найбільш обговорюваних наукових проблем в сфері вищої школи. 

Соціально-філософське осмислення інтернаціоналізації вищої освіти дозволяє 

уявити її не тільки ефективним інструментом підвищення 

конкурентоспроможності університетів, а й підставою для реалізації їх 

соціальної відповідальності, істотним чинником підвищення якості підготовки 

здобувачів вищої освіти. Це надзвичайно актуалізує дослідження процесу 

інтернаціоналізації вищої освіти в умовах глобалізованого світу.  

 

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) -- // --. 

 

 

 



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

1. Інтернет-конференція «Сучасні проблеми права та інноваційної 

економіки».(26 березня 2021 р.,  м. Харків).  Харків : НДІ ПЗІР НАПрН 

України, 2021.     

 2 Всеукраїнська науково-теоретична конференція  «Політична система 

України за умов глобальних викликів і локальних проблем». ХХХІV 

Харківські політологічні читання  (21 квітня 2021 р., м Харків).  Харків: 

Право, 2021.  с.19-23. 

3. Міжнародна науково-практична конференція «Ціннісні орієнтири в 

сучасному світі: теоретичний аналіз і практичний досвід». (13-14 травня 

2021 р., м.Тернопіль). Тернопіль:ТНПУ ім. В.Гнатюка. / Ред. кол.: 

Морська Н. Л., Поперечна Г. А., Литвин Л. М. Тернопіль : Вектор, 2021. 

270 с.  (с. 32-36). 

4.Інтернет-конференція «Конституційні засади розвитку інноваційного 

суспільства»  (25 червня  2021 р., м. Харків). Харків: НДІ ПЗІР НАПрН 

України, 2021. 

5. Людина, культура, техніка в новому тисячолітті : Збірник тез 

наукових доповідей : XХІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 

(22 квітня 2021 р., м. Харків). Харків: Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. 

Жуковського «ХАІ», 2021. – 168 с. (с.112-115) 

6. XXІІI Всеукраїнська наукова конференція викладачів, молодих науковців 

і студентів «Український соціум: соціально-політичний аналіз сучасності 

та прогноз майбутнього» ( 30 листопада 2021 р., м. Харків). Харків: 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2021. 

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

дати перелік надрукованих у 2021 н. р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих 

аркушів. 

     Клімова Г.П., д. ф. н, професорка 

«Інтернаціоналізація вищої освіти України в контексті євроінтеграції»,  

1,5 друк.арк 

Опубліковано: 6, 3 друк.арк. 

 Монографія:   1 /    1,0 друк.арк 



1. 1. Клімова Г.П. Трансфер знань як підсистема національної інноваційної 

системи / Правове забезпечення Національної інноваційної системи у 

сучасних умовах: монографія / [С. В. Глібко, О. В. Розгон, Ю. В. 

Георгієвський та ін.]; за ред. С. В. Глібка, О. В. Розгон. Харків: НДІ прав. 

забезп. інновац. розвитку НАПрН України, 2020.  360 с. (С.78-92). Авт.: 1,0 

друк.арк); 

 

    Статті:   4 /    4,50 друк.арк. 

1. Клімова Г.П. Інтернаціоналізація вищої освіти в умовах глобальних 

викликів. Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого. Серія:Філософія, філософія права, політологія, соціологія. 2021. № 

1(48). С.185-205. Авт.: ( 1,75  друк.арк.); 

2. Savchuk O., Liubchych A., Klimova G. Innovative Development of Clusters 

and  Technoparks as a Form of Implementing  Investment Economy Model.  

International Journal of Innovative Science, Engineering & Technology, Vol. 8 

Issue 1, January 2021. Р.1-11.https:// www.ijiset.com    (Інноваційний розвиток 

кластерів і технопарків як форма реалізації інвестиційної моделі економіки). 

(0,5 арк.); 

3. Vodnik V.D., Klimova G. P., Pidkurkova I. V. SOCIOLOGICAL METHODS 

OF RESEARCH OF JUVENILE DELINQUENCY. Вісник Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Серія:Філософія, 

філософія права, політологія, соціологія. 2021. № 3(50). С.232-254. ( 0.5  

друк.арк.); 

4. Yushko А., Yurovska V., Klimova G., Fedosenko N. LEGAL SUPPORT OF 

HIGHER EDUCATION DIGITALIZING: CURRENT CHALLENGES. Social 

Psychology of Education. 2021. №24. С.1-5. (1,75 друк.арк.) 

;https://doi.org/10.5281/zenodo.5495271 

Тези:  6 /    1,8 друк.арк. 

1. Клімова Г.П. Теоретичні питання дослідження інновацій. Інтернет-

конференція «Сучасні проблеми права та інноваційної економіки».(26 березня 

2021 р.,  м.Харків).  Харків : НДІ ПЗІР НАПрН України, 2021.      

2. Клімова Г.П. Теоретико - методологічний контекст дослідження політичної 

культури. Всеукраїнська науково-теоретична конференція  «Політична 

система України за умов глобальних викликів і локальних проблем». ХХХІV 

Харківські політологічні читання  (21 квітня 2021 р., м Харків).  Харків: 

Право.2021. с.19-23. 

https://doi.org/10.5281/zenodo.5495271


3. Клімова Г.П. Свобода як цінність правової культури. Міжнародна науково-

практична конференція «Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний 

аналіз і практичний досвід». (13-14 травня 2021 р., м.Тернопіль). 

Тернопіль:ТНПУ ім. В.Гнатюка. / Ред. кол.: Морська Н. Л., Поперечна Г. А., 

Литвин Л. М. Тернопіль : Вектор, 2021. 270 с.  ( с.32-36). 

 

4. Клімова Г.П. Феномен інноваційного суспільства в соціально-філософському 

дискурсі. Інтернет-конференція «Конституційні засади розвитку 

інноваційного суспільства»  (25 червня  2021 р., м. Харків). Харків: НДІ ПЗІР 

НАПрН України, 2021. 

5. Клімова Г.П.  Інтернаціоналізація вищої школи України в контексті 

євроінтеграції.  Людина, культура, техніка в новому тисячолітті : Збірник тез 

наукових доповідей : XХІІ Міжнародної науково-практичної конференції, (22 

квітня 2021 р., м. Харків). Харків: Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського 

«ХАІ», 2021. 168 с. (с.112-115) 

6. Клімова Г.П. До питанння про типологію   політичної культури. XXІІI 

Всеукраїнська наукова конференція викладачів, молодих науковців і студентів 

«Український соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та прогноз 

майбутнього» ( 30 листопада 2021 р., м. Харків). Харків: Національний 

юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2021.(c.7-11) 

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  журналу «Вісник Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого. Серія «Філософія, політологія, соціологія». «Право та 

інновації», «Право та інноваційне суспільство». 

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». Підготовлено 

9 тез  студентів на XXІII Всеукраїнську наукову конференцію викладачів, 



молодих науковців і студентів «Український соціум: соціально-політичний 

аналіз сучасності та прогноз майбутнього» 

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

стипендії/премії)  

16. Які інші відзнаки отримали у звітному році  - Подяка міського голови 

начальнику навчально-методичного відділу НЮУ ім. Ярослава Мудрого за 

багаторічну і плідну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у 

розвиток освіти і науки міста Харкова, 2021р., м. Харків.  

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

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

 

Затверджено на засіданні кафедри соціології та політології   

протокол № 4 від 29 листопада 2021 р. 

 

 

Викладач 

д. філос.н., проф.       Галина КЛІМОВА 

 

Зав. кафедри       Михайло ТРЕБІН 

д.філос.н., проф. 

 


