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№ 
п/п 

Назва 
Характер 
роботи 

Вихідні дані 

Обсяг 
роботи, 

стор., 

друк. 
арк 

Співавтори 

1 2 3 4 5 6 

Публікації у фахових виданнях 
1 Психолого-педагогічні 

аспекти використання 

електронного підручника з 

української мови 

друкована Вісник ЛНУ імені Тараса 

Шевченка,  2010  січень, № 1 

(188) 

6 

(0.3) 

Без співавторів 

Електронний підручник як 

ефективний засіб 

підвищення якості освіти 

 

 

 

електрон. Інформаційні технології і 

засоби навчання. 2010. 

№6 (20). 

Режим доступу до журналу: 

https://journal.iitta.gov.ua/ind

ex.php/itlt/article/view/393 

10 
(0.6) 

Без співавторів 

Особливості використання 

електронного підручника з 

української мови 

друкована Вісник ЛНУ імені Тараса 

Шевченка,  2010  листопад 

№ 22 (209) 

6 

(0.3) 

Без співавторів 

Електронний пiдручник як 

ефективний засіб навчання 

іноземнихстудентів 

друкована Духовність особистості : 

методологія, теорія і 

практика: зб. наук. праць. – 

Вип.3(62). –  Луганськ: вид-

во СНУ ім. В. Даля, 2014. 

 

6 

(0.3) 

Без співавторів 

Електронний підручник як 

засіб підвищення 

ефективності самостійної 

роботи 

друкована Наукові праці: наук. журн. / 

Чорном. нац. ун-т ім. Петра 

Могили; ред. кол. : 

О. П. Мещанінов (голова) 

[та ін.]. – Миколаїв, 2017. 

Т. 293. Вип.281. – 144с. – 

(Педагогіка). 

6 

(0.3) 

Без співавторів 

Публікації у міжнародних виданнях 
22      

Публікації у нефахових виданнях 
25      

Матеріали конференцій 
60 Електронний підручник з 

української мови як засіб 

навчання молодого 

покоління 

 

 

друкована Всеукраїнська конференція 

«Лінгвістика та дидактика: 

надбання, актуальні 

проблеми, перспективи 

розвитку», Бердянськ, 22-23 

вересня 2011 року 

 Без співавторів 

https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/393
https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/393


«Електронний підручник як 

засіб навчання студентів» 

друкована Всеукраїнська наукова 

конференція «Слово, 

речення, текст: когнітивний, 

прагматичний та 

лінгводидактичний 

аспекти»,  – Херсон, 2012. 

 Без співавторів 

Електронний підручник як засіб 

навчання нового покоління 

друкована Зб. наук. пр. Східноукр. нац. 

ун-ту (ХІХ науково-

практична конференція 

«Університет і регіон: 

проблеми сучасної освіти»  

31 жовтня – 1 листопада 

2013 р.). – Луганськ : Вид-во 

Східноукр. нац. ун-ту, 2013. 

2 

0,08 

Без співавторів 

Лінгводидактичний 

потенціал ЕП з української 

мови за професійним 

спрямуванням 

виступ Всеукраїнський круглий 

стіл з питань упровадження 

інформаційно-

комунікаційних технологій 

в освіті, 23 грудня 2015 року, 

м. Київ,Київський 

університет імені Бориса 

Грінченка 

 Без співавторів 

Особливості змісту 

електронного підручника з 

української мови для 

іноземних студентів 

друкована Матеріали ХІХ 

Всеукраїнської науково-

практичної інтернет-

конференції «Вітчизняна 

наука на зламі епох: 

проблеми та перспективи 

розвитку»: Зб. наук. праць. ‒ 

Переяслав-Хмельницький, 

2015. ‒ Вип. 19. ‒ 245 с. 

4 

(0,26) 

Без співавторів 

Полімодальність як 

характеристика тексту 

електронних підручників. 

друкована Матеріали міжнародної 

наукової конференції (Т. 2), 

23 жовтня, 2020 рік, МЦНД 
(ΛΌГOΣ),Одеса 

https://doi.org/10.36074/23.
10.2020.v2.03 

3 

0,17 

Без співавторів 

Метод роботи з 

цифровимиосвітніми 

матеріалами як засіб 

розвитку пізнавального 

інтересу здобувачів освіти 

друкована Збірник матеріалів круглого 

столу, присвяченого пам’яті 

члена-кореспондента НАПН 

України, доктора 

педагогічних наук, 

професора Біляєва 

Олександра Михайловича 

(22 жовтня 2020 р., м. Київ) 

4 

(0,26) 

Без співавторів 

https://doi.org/10.36074/23.10.2020.v2.03
https://doi.org/10.36074/23.10.2020.v2.03


Навчально-методичні праці 
68 Електронне навчально-

методичне видання 

"Методическиеуказания к 

самостоятельнойработе по 

грамматикедисциплины 

"Русскийязыккакиностранн

ый" для студентов-

иностранцевнефилологиче

скихспециальностей.  

друкован

а в 

електрон

ному 

вигляді, 

свід. 

№ 6207 

від 

18.04.13 

Луганськ: Вид-во 

Східноукр. нац. ун-ту 

ім. В. Даля, 2013. – 16 с. 

 

16 

(0,9) 

Без 

співавторів 

Довідники та посібники 
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