
 
Досягнення у професійній діяльності за останні п’ять років (п.38 Ліцензійних умов) 

 (станом на 01.06.2021) 
 

Топалова  Світлана Олександрівна 
к.п.н.,  

доцент кафедри менеджменту, бізнесу 
та професійних комунікацій ННІ  

 

Відпо
відніс

ть 

Деталізація 

1) наявність не менше п’яти публікацій у періодичних 
наукових виданнях, що включені до переліку 
фахових видань України, до наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web of Science Core Collection; 

+ 1. Топалова С.О. Політична освіта як питання національної безпеки. 
Стаття у збірнику «Людина, суспільство, політика: актуальні 
виклики сучасності». Національного університету «Одеська 
юридична академія». С. 88 – 93, 2017 р. 

2. Топалова С.О. Становлення та реалізація державного політичного 
міфу в Україні: тенденції та протиріччя. Вісник Харківського 
національного університету імені В.Н.Каразіна Серія: "Питання 
політології". Випуск 29 С. 78-84. Харків 2016 

3. 2 Топалова С.О. Політико-правова освіта та громадянське 
виховання в українській школі: реалізація стратегії демократизації 
чи симуляція. Вісник Харківського національного університету 
імені В.Н.Каразіна Серія: "Питання політології". Випуск 30 С. 94-
100. Харків 2016 

4. Топалова С.О., Швидка О.Б. Соціальна відповідальність закладів 
вищої економічної освіти в контексті реалізації місії університету. 
(2020). Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та 
практики, 2(33), Том  2, № 33. С. 585-592. 2020-06-18. 
Електронний ресурс. Режим доступу: 
https://fkd.ubs.edu.ua/index.php/fkd/article/view/3021      

5. Топалова С.О,. Швидка О.Б., Торяник Ж.І. Соціальне 
підприємництво в університетах: зв’язок теорії і практики 
(прийнята для публікації у електронноому науковому фаховому 
виданні з економічних наук «Modern Economics» №27 (2021)) 

 
2) наявність одного патенту на винахід або п’яти 

деклараційних патентів на винахід чи корисну 
модель, включаючи секретні, або наявність не 
менше п’яти свідоцтв про реєстрацію авторського 
права на твір 

  

3) наявність виданого підручника чи навчального 
посібника (включаючи електронні) або монографії 
(загальним обсягом не менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на 
кожного співавтора) 

  

4) наявність виданих навчально-методичних 
посібників/посібників для самостійної роботи 
здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх платформах 
ліцензіатів, конспектів лекцій/ практикумів/ 
методичних вказівок/ рекомендацій/ робочих 
програм, інших друкованих навчально-методичних 
праць загальною кількістю три найменування 

+ Дистанційні курси на платформі Moodle: 
1. «Філосоіфя та суспільство», модулі «Соціологія», 

«Політологія». Електронний ресурс. Режим доступу 
https://moodle.karazin.ua/course/view.php?id=3660   

2. «Поведінкова та інституціональна економіка», модуль 
«Поведінкова економіка». Електронний ресурс. Режим 
доступу https://moodle.karazin.ua/course/view.php?id=4330  

3. «Соціальне проектування» Електронний ресурс. Режим 
доступу: https://moodle.karazin.ua/course/view.php?id=4270  

5) захист дисертації на здобуття наукового ступеня   

6) наукове керівництво (консультування) здобувача, 
який одержав документ про присудження наукового 
ступеня 

  

7) участь в атестації наукових кадрів як офіційного 
опонента або члена постійної спеціалізованої вченої 
ради, або члена не менше трьох разових 
спеціалізованих вчених рад 

  

8) виконання функцій (повноважень, обов’язків) 
наукового керівника або відповідального виконавця 
наукової теми (проекту), або головного 
редактора/члена редакційної колегії/експерта 
(рецензента) наукового видання, включеного до 
переліку фахових видань України, або іноземного 
наукового видання, що індексується в 
бібліографічних базах 

  



9) робота у складі експертної ради з питань 
проведення експертизи дисертацій МОН або у 
складі галузевої експертної ради як експерта 
Національного агентства із забезпечення якості 
вищої освіти, або у складі Акредитаційної комісії, 
або міжгалузевої експертної ради з вищої освіти 
Акредитаційної комісії, або трьох експертних 
комісій МОН/зазначеного Агентства, або Науково-
методичної ради/науково-методичних комісій 
(підкомісій) з вищої або фахової передвищої освіти 
МОН, наукових/науково-методичних/експертних 
рад органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування, або у складі комісій Державної 
служби якості освіти із здійснення планових 
(позапланових) заходів державного нагляду 
(контролю) 

  

10) участь у міжнародних наукових та/або освітніх 
проектах, залучення до міжнародної експертизи, 
наявність звання “суддя міжнародної категорії” 

+ Міжнародний проект «Ukrainian Think Tanks Liaison Office in 
Brussels» Центру зв’язку українських аналітичних центрів (Бельгія,  
Брюссель,) в рамках Грантової угоди                  № 
971757741273/2016/373 за підтримки «Обсерваторії демократії», 
укладеного між ГО «Обсерваторія демократії» та «Європейським 
фондом розвитку демократії», виконання  експертно-аналітичної 
роботи  

1. Educationalreformimplementation: 
whatischanginginschoolsofKharkivregion. Електронний ресурс. Режим 
доступу:  https://ukraine-office.eu/en/educational-reform-
implementation-what-is-changing-in-schools-of-kharkiv-
region/?fbclid=IwAR0P1PMx0EkTUOkwrUDFOjNh52VYSuEZom31P
rirwXoyc7T1H3_hk00enMA 

2. Schooluniformandreform: linesofconflictЕлектронний ресурс. Режим 
доступу:  https://ukraine-office.eu/en/school-uniform-and-reform-lines-
of-conflict/?fbclid=IwAR1mZInyZsomtWJo4-
bDBkU0iFkr3PmKIzwbsF8R9tMZkYXJ5JegIb2WJXM 

3. Implementationofschoolciviceducation: 
sluggishprocessandminimalresults. Електронний ресурс. Режим доступу: 
https://ukraine-office.eu/en/implementation-of-school-civic-education-
sluggish-process-and-minimal-
results/?fbclid=IwAR0knMXnXbt8Rpoj_DhdA4ikgki763DwVCQCEYb
ewPECsbSVDMT_n8f2bNo 

4. IntroductionofciviceducationintheUkrainianschool: a 
competentvoterisforgottenЕлектронний ресурс. Режим 
доступу:https://ukraine-office.eu/en/introduction-of-civic-education-in-
the-ukrainian-school-a-competent-voter-is-
forgotten/?fbclid=IwAR1KZ_2FlXVrheieTzXCsrM9yCfDP8gtsgU0i86
HGUXKNFM6WcqetJGIK_I 

5. SlowdownofeducationalreforminUkraine: 
obvioussignsandreasonsЕлектронний ресурс. Режим доступу: 
https://ukraine-office.eu/en/slowdown-of-educational-reform-in-ukraine-
obvious-signs-and-
reasons/?fbclid=IwAR1GEiN7vpJXH6btTHID1vacLRMPCFE_7xR7xv
XjdcCBvXY6Y70DvhFcQZQ 

11) наукове консультування підприємств, установ, 
організацій не менше трьох років, що 
здійснювалося на підставі договору із закладом 
вищої освіти (науковою установою); 

  

12) наявність апробаційних та/або науково-
популярних, та/або консультаційних (дорадчих), 
та/або науково-експертних публікацій з наукової 
або професійної тематики загальною кількістю не 
менше п’яти публікацій 

+ 1. Вдосконалення партійного та регіонального представництва задля 
ефективності влади. Електронний ресурс. Режим доступу:  
http://od.org.ua/uk/%d0%b2%d0%b4%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%b
e%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-
%d0%bf%d0%b0%d1%80%d1%82%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%be
%d0%b3%d0%be-%d1%82%d0%b0-
%d1%80%d0%b5%d0%b3%d1%96%d0%be%d0%bd%d0%b0/ 

2. Електоральна участь: архаїчні деформації та шляхи оптимізації 
Електронний ресурс. Режим доступу:  
http://od.org.ua/uk/%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b
e%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0-
%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-
%d0%b0%d1%80%d1%85%d0%b0%d1%97%d1%87%d0%bd%d1%9
6-%d0%b4%d0%b5%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc/ 

3. Абсентеїзм як проблема: між активністю та компетентністю 
Електронний ресурс. Режим доступу:  
http://od.org.ua/uk/%d0%b0%d0%b1%d1%81%d0%b5%d0%bd%d1%8
2%d0%b5%d1%97%d0%b7%d0%bc-%d1%8f%d0%ba-
%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b0



-%d0%bc%d1%96%d0%b6-
%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%96%d1%81
%d1%82/ 

 
4. Фахові та громадянські компетентності вчителя: лінії дотику. 

Електронний ресурс. Режим доступу: 
https://lb.ua/blog/svetlana_topalova/457625_fahovi_gromadyanski.html    

5. Як виховують компетентного громадянина в Естонії. Ч. 1.  Електронний 
ресурс. Режим доступу: 
https://lb.ua/blog/svetlana_topalova/460211_yak_vihovuyut_kompetentnogo.
html  

6. Як виховують компетентного громадянина в Естонії. Ч. 2.  Електронний 
ресурс. Режим доступу: 
https://lb.ua/blog/svetlana_topalova/461559_yak_vihovuyut_kompetentnogo.
html  

7. Як виховують компетентного громадянина в Естонії. Ч. 3.  Електронний 
ресурс. Режим доступу: 
https://lb.ua/blog/svetlana_topalova/462531_yak_vihovuyut_kompetentnogo.
html  

8.  Стратегія розвитку громадянської освіти до 2030  року: конкретні 
напрямки чи загальні начерки? Електронний ресурс. Режим доступу: 
https://lb.ua/blog/svetlana_topalova/463010_strategiya_rozvitku_gromadyans
koi.html  

13) проведення навчальних занять із спеціальних 
дисциплін іноземною мовою (крім дисциплін 
мовної підготовки) в обсязі не менше  
50 аудиторних годин на навчальний рік 

  

14) керівництво студентом, який зайняв призове місце 
на I або ІІ етапі Всеукраїнської студентської 
олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт), або робота у складі 
організаційного комітету / журі Всеукраїнської 
студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), або керівництво 
постійно діючим студентським науковим гуртком / 
проблемною групою; керівництво студентом, який 
став призером або лауреатом Міжнародних, 
Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів 
та проектів, робота у складі організаційного 
комітету або у складі журі міжнародних, 
всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших 
культурно-мистецьких проектів (для забезпечення 
провадження освітньої діяльності на третьому 
(освітньо-творчому) рівні); керівництво 
здобувачем, який став призером або лауреатом 
міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів, 
віднесених до Європейської або Всесвітньої 
(Світової) асоціації мистецьких конкурсів, 
фестивалів, робота у складі організаційного 
комітету або у складі журі зазначених мистецьких 
конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, 
який брав участь в Олімпійських, Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, 
чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, 
етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; 
виконання обов’язків тренера, помічника тренера 
національної збірної команди України з видів 
спорту; виконання обов’язків головного секретаря, 
головного судді, судді міжнародних та 
всеукраїнських змагань; керівництво спортивною 
делегацією; робота у складі організаційного 
комітету, суддівського корпусу 

  

15) керівництво школярем, який зайняв призове місце 
III—IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 
з базових навчальних предметів, II—III етапу 
Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-
дослідницьких робіт учнів — членів 
Національного центру “Мала академія наук 
України”; участь у журі III—IV етапу 
Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових 
навчальних предметів чи II—III етапу 
Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-
дослідницьких робіт учнів — членів 
Національного центру “Мала академія наук 

  



України” (крім третього (освітньо-
наукового/освітньо-творчого) рівня) 

16) наявність статусу учасника бойових дій (для 
вищих військових навчальних закладів, закладів 
вищої освіти із специфічними умовами навчання, 
військових навчальних підрозділів закладів вищої 
освіти) 

  

17) участь у міжнародних операціях з підтримання 
миру і безпеки під егідою Організації Об’єднаних 
Націй (для вищих військових навчальних закладів, 
закладів вищої освіти із специфічними умовами 
навчання, військових навчальних підрозділів 
закладів вищої освіти); 

  

18) участь у міжнародних військових навчаннях 
(тренуваннях) за участю збройних сил країн — 
членів НАТО (для вищих військових навчальних 
закладів, військових навчальних підрозділів 
закладів вищої освіти) 

  

19) діяльність за спеціальністю у формі участі у 
професійних та/або громадських об’єднаннях + Експерт Аналітичного центру «Обсерваторія демократії»  

Підтвердження відповідно посиланням п. 12 
Член Асоціації політологів Слобожанщини 

20) досвід практичної роботи за спеціальністю не 
менше п’яти років (крім педагогічної, науково-
педагогічної, наукової діяльності) 

  

Разом досягнень у професійної діяльності: 5  

 
 


