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1. Частник Олександр Станіславович 

2. Кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри іноземних мов № 1. 

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

політика і вища освіта в Європі» - 1,5 д.а. 

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

політика і вища освіта в Європі» - 2,4 д.а.: 

4.1. форми впровадження: розділи навчального посібника (0,5 д.а.), 

навчально-методичні матеріали (1,3 д.а.), наукові статті (0,4 д.а.), тези 

наукових доповідей та повідомлень (0,2 д.а.). 

 

8. Участь у конференціях, семінарах: 

1. Всеукраїнська науково-практична конференція (з міжнародною участю) 

«Мовна освіта фахівця: сучасні виклики та тренди» (17 січня 2018 року, 

Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого). 

2. Вебінар Європейської асоціації університетів “Enhancing quality: from 

policy to practice” (28 лютого 2018 року). 

3. Вебінар Європейської асоціації університетів “Learning and Teaching at 

European higher education: findings from TRENDS 2018” (31 травня 2018 року).  

4. Семінар-тренінг «ERASMUS+ INFODAY: проекти за Програмою 

Еразмус+. Практичні поради щодо їх підготовки та реалізації» (Харківський 

національний університет ім. В.Н. Каразіна, Національний Еразмус+ офіс в 

Україні, 19 квітня 2018 року). 

5. Семінар-презентація проекту ERASMUS+ HRLAW «Студентський 

омбудсмен. Кодекс академічної етики» в рамках ІІ Харківського міжнародного 

юридичного форуму (Національний юридичний університет ім. Ярослава 

Мудрого, 26 вересня 2018 року). 

6. Навчальний семінар “Modern Methods of Teaching: Experience of European 

Higher Educational Institutions” (Королівський технологічний інститут, Стокгольм, 

Швеція, 1-5 жовтня 2018 року). 

7. Семінар для переможців конкурсу 2018 р. проектів Еразмус+: Розвиток 

потенціалу вищої освіти щодо особливостей впровадження та управління 

коштами гранту; Міжнародний інформаційний тиждень Програми Європейського 

Союзу Еразмус+ в Україні (Представництво Європейського Союзу в Україні, 

Виконавче Агентство з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури, 

Міністерство освіти і науки України,  Національний Еразмус+ офіс в Україні, 

Київський національний університетом імені Тараса Шевченка, 6 листопада 2018 

року). 



9. Видавнича діяльність: 

Статті: 

1. Chastnyk O.S. The symbolism of the circle in traditional art (Ukrainian-Irish 

parallels) / Культура України. Серія: Мистецтвознавство : зб. наук. пр. // Харк. 

держ. акад. культури. – Х.: ХДАК, 2018. – Вип. 59. – С. 235-243. (0,4 д.а.) 

 

Тези доповідей: 

 1. Частник О.С. Використання об’єктно-орієнтованих багатокористувацьких 

доменів у вивченні іноземної мови // Мовна освіта фахівця: сучасні виклики та 

тренди: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (з 

міжнародною участю) (17 січня 2018 року). – Харків: Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого, 2018. – С. 157-159. (0,2 д.а.) 

 

Навчальні посібники: 

1. Посібник для підготовки до ЗНО з англійської мови до магістратури. 

Спеціальність Право / за заг. ред. В.П. Сімонок. – Харків: Право, 2018. – 88 с. (0,5 

д.а. з 4,67 д.а.) 

 

Навчально-методичні матеріали: 

1. Ділова англійська мова: Програма та навчально-методичні матеріали для 

студентів магістратури спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна 

справа» : / Харк. держ. акад. культури ; розробники : С.В. Частник, О.С. Частник. 

– Х.: ХДАК, 2018. – 50 с. (1,3 д.а. з 2,7 д.а.) 

 

9.2 Публікації, з зазначенням вихідних даних, у інших наукометричних базах 

даних. 

 РІНЦ 

1. Chastnyk O.S. The symbolism of the circle in traditional art (Ukrainian-Irish 

parallels) / Культура України. Серія: Мистецтвознавство : зб. наук. пр. // Харк. 

держ. акад. культури. – Х.: ХДАК, 2018. – Вип. 59. – С. 235-243. (0,4 д.а.) 

 
  

15. Співробітництво з закордонними організаціями: 

1. Координація співпраці університету з Наглядовою радою Великої хартії 

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. 

2. Координація роботи консорціумів університетів в рамках спільних 

європейських проектів за програмами Еразмус+, Візбі з розробки спільних 

програм і начальних курсів для магістрів і аспірантів. Співробітництво з 

Королівським технологічним інститутом (Швеція), Університетом Корку 

(Ірландія), Університетом Хаддерсфілду (Велика Британія), Тіллінським 



технологічним університетом (Естонія), Корнелльським університетом (США), 

Іллінойським університетом (США). 

 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією: 

1.Робота в організаційному комітеті ІІ Харківського міжнародного 

юридичного форуму 

 

 

 

 

Загальна кількість: 2,4  д.а. 

 

Затверджено на засіданні кафедри іноземних мов №1 

(протокол № 3 від 27.11.2018р.) 

 

 

 

 

Виконавець     доц. Частник О.С. 

 

Зав. кафедри     проф. Сімонок В.П. 
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