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

«Проблеми вищої освіти в ЄС. Університетська автономія» - 1,5 д.а. 

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

«Проблеми вищої освіти в ЄС. Університетська автономія» - 2,8 д.а.: 

4.1. форми впровадження: розділи монографії (-), підручника (-), 

навчального посібника (2,0 д.а.), наукові статті (0,4 д. а.), тези наукових 

доповідей та повідомлень (0,4 д. а.). 

 

8. Участь у конференціях, семінарах: 

1. Вебінар Європейської асоціації університетів “EUA’s Recommendations for 

the future generation of the Erasmus+ Programme” (22 лютого 2017 р.). 

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

Ukraine and Moldova” (Королівський технологічний інститут, Стокгольм, 

Швеція, 26-30 березня 2017 р.). 

3. Всеукраїнська науково-практична конференція «Іншомовна підготовка 

працівників правоохоронних органів та сектору безпеки» (Київ, 21 квітня 

2017 р.). 

4. Вебінар Європейської асоціації університетів “IEP: What’s it all about” 

(26 квітня 2017 р.). 

5. Міжнародна наукова конференція «Культурологія та соціальні 

комунікації: інноваційні стратегії розвитку» (Харків, 23-24 листопада 2017 р). 

 

9. Видавнича діяльність: 

 

Навчальні посібники: 

1.  Wir lernen Deutsch. Німецька мова як друга іноземна для студентів 

спеціальності «Туризм» : Навч. посіб. / С.В. Частник, О.С. Частник.; Харк. 

держ. акад. культури. – Х.: ХДАК, 2017. – 70 с. (2,0 д.а.) 

 

Статті: 

2. Chastnyk O.S. “Irish Pubs” in Ukraine: commercialization of a cultural 

stereotype // Культура України. Сер. Культурология : зб. наук. пр. / Харків. 

держ. акад. культури. –– Харків : ХДАК, 2017. –– Вип. 55. –– С. 163-170. 

(0,4 д.а.) 

 



Тези доповідей: 

1. Частник О.С. Використання методу “blended learning” на заняттях зі 

студентами // Іншомовна підготовка працівників правоохоронних органів та 

сектору безпеки: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції 

(21 квітня 2017 року). – К.: Національна академія прокуратури України, 

2017. – С. 159-160. (0,2 д.а.) 

2. Chastnyk O. S. Negative stereotypes in Anglo-Irish ethnic relations // 

Матеріали міжнар. наук. конф. «Культурологія та соціальні комунікації: 

інноваційні  стратегії  розвитку»  23-24 листопада 2017 р. – Х.: ХДАК,  

2017. – С. 48-50. (0,2 д.а.) 
 

15. 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: 2,8  д. а. 

 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри іноземних мов 
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