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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» - 4,1 д.а.: 

4.1. форми впровадження: навчальні посібники (2,3 д.а.), тези наукових 

доповідей та повідомлень (0,4 д. а.), методичні рекомендації (1,4 д.а.). 

 

8. Участь у конференціях, семінарах: 

 

1. Міжнародна наукова конференція «Культурологія та соціальні 

комунікації: інноваційні стратегії розвитку» (22-23 листопада 2018 року, 

Харківська державна академія культури).  

2. I Міжнародна конференція «Особливості взаємодії іноземних і 

дипломатичних представництв з органами місцевого самоврядування: 

місцевий аспект» (5 грудня 2018 року, Харківська міська рада). 

3. IV Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція з 

міжнародною участю «Іноземні мови у вищій освіті: лінгвістичні, психолого-

педагогічні та методичні перспективи» (20 лютого 2019 року, Національний 

юридичний університет ім. Ярослава Мудрого). 

4. Вебінар Європейської асоціації університетів “The landscape of 

doctoral education in Europe” (26 лютого 2019 року). 

5. ХІ Міжнародний туристичний форум «Харків: партнерство в 

туризмі» (24 травня 2019 року, Харківська міська рада). 

6. Вебінар Європейської асоціації університетів “Higher Education for 

Third Country National and Refugee Integration – TandEM project report” (28 

травня 2019 року). 

7. Міжнародна конференція «Шлях до Призу Європи: виклики і 

перспективи» (6 червня 2019 року, Харківська міська рада). 

8. Вебінар Європейської асоціації університетів “Facilitating recognition 

through access to external quality assurance results” (27 червня 2019 року). 

9. Семінар-моніторинг проекту ERASMUS+ HRLAW «Європейське 

законодавство в сфері прав людини для університетів України та Молдови» 

(5 вересня 2019 року, Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. 

Жуковського «Харківський авіаційний інститут»). 

9. Видавнича діяльність: 



 

Навчальні посібники: 

1. Ділова іноземна мова (англійська): Навчальний посібник для 

студентів магістратури спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна 

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

Частник. – Х.: ХДАК, 2019. – 67 с. (1,3 д.а. з 2,7 д.а.) 

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

/ Спеціальність Право / За загальною редакцією професора Сімонок В. П. – 

Харків: Право,2019. – 85с., (10 умов.друк.арк. – 1  д.а.). 

Тези доповідей: 

2. Частник О.С. Culture of academic integrity at British universities // 

Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку : 

матер. міжнар. наук. конф. (22-23 листопада 2018 р.) / Під ред. проф. В.М. 

Шейка та ін. – Харків: ХДАК, 2018. – С. 70-71. (0,2 д.а.) 

3. Частник О.С. Переваги застосування віртуального навчального 

середовища // Іноземні мови у вищій освіті: лінгвістичні, психолого-

педагогічні та методичні перспективи: матеріали IV Всеукраїнської науково-

практичної Інтернет-конференції з міжнародною участю (20 лютого 2019 

року). – Харків: Національний юридичний університет імені Ярослава 

Мудрого, 2019. – С. 37-39. (0,2 д.а.) 

Методичні рекомендації: 

4. Реферування іноземних наукових видань: навчально-методичні 

матеріали для студентів спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна 

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

Частник. – Х.: ХДАК, 2019. – 50 с. (1,4 д.а. з 2,97 д.а.) 

 

Загальна кількість: 4,1  др. арк. 

 

15. Співробітництво з закордонними організаціями: 

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. 

Координація роботи консорціумів університетів в рамках спільних 

європейських проектів за програмами Еразмус+, Візбі з розробки спільних 

програм і начальних курсів для магістрів і аспірантів. 

 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією: 

Робота в організаційному комітеті ІІІ Харківського міжнародного 

юридичного форуму 

 

 

 



 

 

                                                                                                                 Додаток 1 

 

№ з/п Назва виду роботи Години 

7 Ділова іноземна мова (англійська): 

Навчальний посібник для студентів 

магістратури спеціальності «Інформаційна, 

бібліотечна та архівна справа» / Харк. держ. 

акад. культури; розробники: С.В. Частник, 

О.С. Частник. – Х.: ХДАК, 2019. – 67 с. 

(Співавтор Частник С.В.) 
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14 1. Culture of academic integrity at British 

universities // Культурологія та соціальні 

комунікації: інноваційні стратегії розвитку : 

матер. міжнар. наук. конф. (22-23 листопада 

2018 р.) / Під ред. проф. В.М. Шейка та ін. – 

Харків: ХДАК, 2018. – С. 70-71. 
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 2. Частник О.С. Переваги застосування 

віртуального навчального середовища // 

Іноземні мови у вищій освіті: лінгвістичні, 

психолого-педагогічні та методичні 

перспективи: матеріали IV Всеукраїнської 

науково-практичної Інтернет-конференції з 

міжнародною участю (20 лютого 2019 

року). – Харків: Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого, 2019. 

– С. 37-39. 
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Усього 
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Затверджено на засіданні кафедри іноземних мов № 1 

(протокол № 3 від  21 листопада 2019 р. ) 

 

 

 

           Виконавець     доц. Частник О.С. 

 

Зав. кафедри     проф. Сімонок В.П. 
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