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8. Участь у конференціях: 
 
1. Вебінар Європейської асоціації університетів “How will external QA 

change as a result of the ESG 2015?” (17 лютого 2016 року). 
2. Вебінар Європейської асоціації університетів “Latest developments in 

academic recognition” (24 лютого 2016 року). 
3. Семінар «Напрям “ЖАН МОНЕ” в рамках програми ЄС ЕРАЗМУС+ 

2014-2020» (20 березня 2016 року, Харківський національний університет 

міського господарства ім. О.М. Бекетова). Організатори: Національний 

Еразмус+ офіс в Україні 
4. Вебінар Європейської асоціації університетів “Implications of the new 

focus on learning and teaching in the ESG 2015” (13 квітня 2016 року). 
5. Вебінар Європейської асоціації університетів “Intellectual property rights 

in EU-funded projects” (12 травня 2016 року). 
6. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Іноземні мови у 

вищій освіті: лінгвістичні, психолого-педагогічні та методичні перспективи» 

(15 листопада 2016 року, Національний юридичний університет ім. Ярослава 

Мудрого). 
7. Семінар для переможців конкурсу проектів з розвитку потенціалу 

вищої освіти (CBHE – Capacity Building in Higher Education) (16 листопада 

2016 року, Національний університет «Києво-Могилянська академія»). 

Організатори: Національний Еразмус+ офіс в Україні, Виконавче агентство з 

питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури (ЕАСЕА) Європейської 

Комісії. 
8. Семінар ERASMUS+ “European Human Rights Law for Universities of 

Ukraine and Moldova” (5-6 грудня 2016 року, Талліннський технологічний 

університет, Естонія). 
 
9. Видавнича діяльність: 

 
Навчальні посібники 

1. Англомовні елементи наукової праці: назва, анотація, резюме: A 
Practical Guide to Writing Research Paper Titles, Abstracts, Summaries: 



 2 

навчальний посібник / Харк. держ. акад. культури; розробники: О.С. Частник, 

С.В. Частник. – Х.: ХДАК, 2016. – 78 с. (3,27 д.а.) 
 

Методичні рекомендації 
2. Реферування іноземних наукових видань : навчально-методичні 

матеріали для студентів спеціальності “Музейна справа та охорона пам’яток 

історії та культури”  / Харк. держ. акад. культури ; розробники : О. С. 

Частник , С. В. Частник. — Х. : ХДАК, 2016. — 46 с (2,97 д.а.). 
 

Тези доповідей 
1. Частник О.С. Інтернаціоналізація вищої юридичної освіти // Іноземні мови 

у вищій освіті: лінгвістичні, психолого-педагогічні та методичні перспективи 

/ Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого» / Харків: 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого, 2016. – С. 287-290. (0,2 д.а.) 
 
 

16. Співробітництво з закордонними організаціями. 
 
Координація співпраці університету з Наглядовою радою Великої хартій 

університетів, Європейською асоціацією університетів, Європейською 

асоціацією юридичних факультетів, Генеральним Директоратом 

Європейської Комісії з питань освіти та культури, Виконавчим агентством з 

питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури Європейської Комісії, 

Національним Еразмус-офісом в Україні. 
 
Координація роботи консорціумів університетів в рамках спільних 

європейських проектів за програмами Еразмус+, Темпус, Візбі з розробки 

спільних програм і начальних курсів для магістрів і аспірантів. 
 
 

 
Загальна кількість: 6,44 др. арк. 

 
 
 

Затверджено на засіданні кафедри іноземних мов 
(протокол № 3 від 22.11.16) 

 
 
 

Виконавець      доц. Частник О.С. 
 

Зав. кафедри     проф. Сімонок В.П. 
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