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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» - 4,9 д.а.: 

4.1. форми впровадження: статті (0,4 д.а.), навчальні посібники (4,2 д.а.), 

тези наукових доповідей та повідомлень (0,3 д.а). 

 

8. Участь у конференціях, семінарах: 

1. Міжнародна наукова конференція «Культурологія та соціальні комунікації: 

інноваційні стратегії розвитку» (21-22 листопада 2019 року, Харківська 

державна академія культури). 

2. Навчальний семінар “Quality assurance and administration of study 

programmes at KTH. Appointment and career development of academic staff” 

(Королівський технологічний інститут, Стокгольм, Швеція, 24-28 лютого 

2020 року). 

3. III Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю 

«Мовна освіта фахівця: сучасні виклики та тренди» (27 лютого 2020 року, 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого).  

4. Вебінар Європейської асоціації університетів “Key issues in effective 

curriculum design” (28 травня 2020 року). 

5. Вебінар Європейської асоціації університетів “The EU’s response to the 

coronavirus crisis and what’s relevant for universities” (3 червня 2020 року). 

6. Вебінар «Новації конкурсів Програми ЄС Еразмус+ та як долучитись до 

Стратегічного партнерства» (11 вересня 2020 року, Національний Еразмус+ 

офіс в Україні, з Національне бюро програми ЄС «Креативна Європа» в 

Україні). 

7. Семінар-тренінг «Фандрайзинг. Написання проєктів. Успішні кейси» (6-7 

жовтня 2020, он-лайн, Національний Еразмус+ офіс в Україні, Сумський 

національний аграрний університет, Національний контактний пункт 

Горизонт 2020). 

8. Вебінар Європейської асоціації університетів “Internationalisation and 

mobility policies and practices” (13 жовтня 2020 року). 

9. Erasmus+ Day у Київському національному університеті імені Тараса 

Шевченка (3 листопада 2020, он-лайн, ESN-Kyiv, Національний Еразмус+ 

офіс в Україні). 



9. Видавнича діяльність: 

Статті: 

1. Chastnyk O.S. Cultural studies in degree programmes at Irish universities 

// Культура України : зб. наук. пр. / Харків. держ. акад. культури. – Харків : 

ХДАК, 2019. – Вип. 66. – С. 52-60. (0,4 д.а.) (WorldCat, РІНЦ, Index 

Copernicus, DOAJ, BASE) 

 

Навчальні посібники: 

1. Legal English : навч. посіб. для студентів закладів вищої освіти 

спеціальності «Право» / В.П. Сімонок, О.І. Зелінська, О.В. Каданер та ін. ; за 

заг.ред. В.П. Сімонок, О.Ю. Кузнецової. – Харків : Право, 2020. – 332 с. (1,7  

д.а. з 20,75 д.а.) 

2. Посібник для підготовки до ЄВІ з англійської мови до магістратури / 

[уклад.: О.П. Лисицька, С.С. Микитюк, Т.В. Мельнікова та ін.] ; за заг.ред. 

В.П. Сімонок. – Харків : Право, 2020. – 236 с. (2,5 д.а. з 27,44 д.а.) 

 

Тези доповідей: 

1. Частник О.С., Частник С.В. Символіка простору й часу в картині 

Й.А. Коха «Водоспад Шмадрибах» // Культурологія та соціальні комунікації: 

інноваційні стратегії розвитку : матер. міжнар. наук. конф. (21-22 листопада 

2019 р.) / Під ред. проф. В.М. Шейка та ін. – Харків: ХДАК, 2019. – С. 67-68. 

(0,1 д.а. з 0,2 д.а.) 

2. Частник О.С. Академічна мобільність студентів та 

інтернаціоналізація освіти // Мовна освіта фахівця: сучасні виклики та 

тренди: матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції з 

міжнародною участю (27 лютого 2020 року). – Харків: Національний 

юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2020. – С. 208-210. (0,2 д.а.) 

 

9.2. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у інших 

наукометричних базах даних. (WorldCat, РІНЦ, Index Copernicus, DOAJ, 

BASE) 

1. Chastnyk O.S. Cultural studies in degree programmes at Irish universities 

// Культура України : зб. наук. пр. / Харків. держ. акад. культури. – Харків : 

ХДАК, 2019. – Вип. 66. – С. 52-60.  

 

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 ІV Харківського міжнародного 

юридичного форуму 

 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. 

Почесна грамота Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого за сумлінну і плідну працю в університеті. 

 

 

Загальна кількість: 4,9  др. арк. 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри іноземних мов № 1 

(протокол № 3 від 24 листопада 2020 р.) 

 

 

 

Виконавець     доц. Частник О.С. 

 

Зав. кафедри     проф. Сімонок В.П. 
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