
СПИСОК 

наукових і навчально-методичних праць 

ст. викладача Пустоварової О.О. 

 

№ 

п/п 
Назва 

Характер 

роботи 
Вихідні дані 

Обсяг 

роботи, 

стор., 
друк. 

арк 

Співавтори 

1 2 3 4 5 6 

Публікації у фахових виданнях 
1  

 

    

Публікації у міжнародних виданнях 
22  

 
   

Публікації у нефахових виданнях 
25      

Матеріали конференцій 
60 Навчальний процес і 

студентське 

самоврядування  

друкован

а 

с.47 

Збірник тез доповідей IІІ 

Всеукраїнської науково-

методичної конференції 
«Розвиток науки та освіти в 

освітніх закладах України в 

контексті Болонського 

процесу»ТІ СНУ імені В.Даля 
Сєвєродонецьк 2009 

0,1д.а. Без 

співавторів 

 Гендерні аспекти мови друкован

с.69 

Збірник тез доповідей V 

Всеукраїнської науково-
методичної конференції 

«Розвиток науки і освіти в 

освітніх закладах України у 

контексті Болонського 
процесу» 

ТІ СНУ імені 

В.ДаляСєвєродонецьк 2011 

0,1 д.а. Без 

співавторів 

 Особливості технічного 

перекладу текстів 

наукового та ділового 

стилю». 

друкован

ас. 132 

Матеріали XII Міжнародної 

науково-практичної 

конференції «Актуальні 

питання, проблеми та 
перспективи розвитку 

гуманітарного знання у 

сучасному інформаційному 
просторі: національний та 

інтернаціональний 

аспекти»Збірник наук праць - 

Україна-Сербія-Азербайджан-
Польща-Канада 2016. 

0,1д.а. Без 

співавторів 



 

 

 

Психолого-педагогічні 

аспекти у професійній 

підготовці майбутнього 

спеціаліста 

друкован

а 

с.154 

Матеріали наук. конфер. 

Гуманітарні проблеми 
сучасного розвитку 

суспільства. 

Сєвєродонецьк: вид-во 

СНУ iм. В. Даля. 2017 

0,1д.а. Без 

співавторів 

 Індивідуалізація освіти як 

шлях формування 

конкурентноздатного 

фахівця 

друкован

а с.110 

Матеріали Міжнародної 

науково-практичної 

конференції «Університетська 
наука. Проблеми міжнародної 

інтеграції»(м. Сєвєродонецьк 

Люблін)Сєвєродонецьк: вид-

во 
СНУ iм. В. Даля. 2017.  

0,1д.а. Без 

співавторів 

 Доля літери ф в 

українській мові. 

друкован

ас.1228 

Матеріали Міжнародної 

науково-практичної 
конференції «Сучасний рух 

науки»  Дніпро 2019. 

0,2д.а. Федуркіна П. 

      
 Труднощі перекладу 

англійських приказок та 

прислів’їв українською 

мовою. 

Електрон 

вид.с.335 

Матеріали всеукраїнської 
науково-практичної 

конференції«Майбутній 

науковець – 2020» 
з міжнародною участю 

4грудня 2020 року 

0,1д.а. Дробина А.С. 

 Актуальні проблеми 

адаптаціїї лексичних 

запозичень в українському 

мовному просторі 

друкован

а с.237 

Шляхи розвитку науки в 

сучасних кризових умовах 
Дніпро 2020 

0,2д.а. Без 

співавторів 

      

Навчально-методичні праці 
68 Методическоепособие по 

изучениюукраинского язик 

«Трудностиправописания для 

русскоязычных» 

Друковане 
друк.  

№311 

Сєвєродонецьк:  вид-во 
СТІ,2004.-33 с. 

2 д.а.  

 Методичні вказівки 
з дисципліни «Українська 

мова (за професійним 

спрямуванням)». Мова 
документів (нормативність 

мовлення) для студентів 

заочної форми навчання 2 
курсу 

Друковане 
друк.  

№ 957 

Сєвєродонецьк:  вид-во СТІ, 
2007.-36 с. 

2 д.а.  

 Інструктивно – методичні 

матеріали до виконання 

контрольних робіт з 
української мови. Для 

слухачів заочних 

профорієнтаційних 
підготовчих курсів  

Друковане 

друк. 

№861 

Сєвєродонецьк:  вид-во ТІСНУ 

В. Даля,  2011. – 40 с. 

2.5д.а.  

 Інструктивно – методичні 

матеріали до практичного 

вивчення дисципліни 
«Українська мова (за 

проф.спрямуванням)». 

Спілкування та його складові 

Електрон. 

Вид.свід.

№1196 

Сєвєродонецьк:  вид-во ТІ СНУ 

В. Даля,  2011. – 38с 

2.5 д.а.  



 Інструктивно-методичні 

матеріали до практичного 
вивчення дисципліни 

Українська мова (за 

професійним спрямуванням). 

Культура усного фахового 
спілкування. Для студентів 

денної та заочної форми 

навчання всіх напрямів. 

Електрон. 

вид.свід. 

Сєвєродонецьк:  вид-во ТІ СНУ 

ім. В. Даля, 2011. – 61 с. 

3.8д.а.  

 Інструктивно-методичні 

матеріали до практичного 

вивчення дисципліни 

«Українська мова (за проф. 
спрямуванням)». Службове 

листування спілкування. Для 

студентів денної та заочної 
форми навчання всіх 

напрямів. 

Електрон. 

Вид.свід.

№1197 

Сєвєродонецьк:  вид-во ТІ СНУ 

ім. В. Даля, 2011. – 48 с. 

3 д.а.  

 Інструктивно-методичні 

матеріали до виконання 
контрольних робіт та до 

самостійної роботи для 

студентів заочної форми 
навчання» (2 рік навчання) 

з дисципліни “Українська 

мова за професійним 

спрямуванням” для всіх 
напрямів підготовки 

Електрон. 

Вид.свід.
№ 

від 

23.05.2014 
р. 

Сєвєродонецьк: вид-во СНУ 

ім.В.Даля, 2014. –  63 с. 

3.8д.а.  

 Інструктивно-методичні 

матеріали до виконання 
практичних завдань з 

дисципліни «Українська мова 

(за проф. спрямуванням)» для 

студентів хімічного 
факультету денного 

відділення 3 семестр 

Електронн

вид. 
Свід. 

Сєвєродонецьк: вид-во СНУ 

ім.В.Даля, 2015. – 55 с. 

3.3д.а.  

 Інструктивно-методичні 
матеріали до виконання 

практичних завдань з 

дисципліни Українська мова 

(за професійним 
спрямуванням) для студентів 

хімічного факультету денного 

відділення 4 семестр 

Електронн
видсвід. 

Сєвєродонецьк: вид-во СНУ 
ім. В.Даля 2016.-56с. 

3.3д.а.  

 Методичні рекомендації  

до виконання практичних 

завдань з дисципліни 

«Українська мова (за 
професійним спрямуванням)» 

для студентів факультету 

ПтаКТ заочного відділення 4 
семестр «Нормативність і 

правильність професійного 

мовлення» . 

Електронн

видсвід. 

Сєвєродонецьк: вид-во СНУ 

ім. В.Даля 2016.- 41с. 

2.5д.а.  



 Методичні вказівки до 

виконання практичних 
завдань з дисципліни 

Українська мова (за 

професійним спрямуванням) 

(для студентів спеціальності 
Економіка підприємства 

денного відділення 3 семестр)  

Електронн

видсвід. 
№ 7529 

від 

23.06.2017

. 

Сєвєродонецьк: вид-во СНУ 

ім. В.Даля 2017. – 70с. 

4,4д.а.  

 Методичні вказівки до 
виконання практичних 

завдань з дисципліни 

Українська мова (за 

професійним спрямуванням) 
(для студентів спеціальності 

Економіка підприємства 

денного відділення 5 семестр)  

Електронн
вид, свід. 

№ 7530 

від23.06.2

017. 

Сєвєродонецьк: вид-во СНУ 
ім. В.Даля, 2017. – 71 с. 

Реєстраційний № 7530 

 

4.4д.а.  

 Методичні рекомендацій до 

практичних занять з 

української мови для слухачів 

профорієнтаційних 
підготовчих  курсів 

Електронн

вид, свід. 

№7885 

21.10.2018
. 

Сєвєродонецьк: вид-во СНУ 

ім. В. Даля, 2018. – 58 с.  

3.6д.а.  

 Методичні рекомендації до 

вивчення дисципліни 
«Українська мова за  

професійним спрямуванням» 

(Спілкування та його 

складові. Особливості 
правопису власних імен) для 

студентів заочної форми 

навчання 

Електронн

вид, свід. 
№7886 

21.10.2018 

Сєвєродонецьк: вид-во СНУ 

ім. В. Даля, 2018. – 58 с. 

3.6д.а.  

 Методичні рекомендації до 

самостійної роботи з 

дисципліни “Українська мова 

за проф. спрямуванням” для  
студентів  заочної форми 

навчання спеціальностей  

ЗЛ,СОУМ,СР 2 рік навчання 3 
семестр 

Електронн

видсвід. 

№7887 

21.10.2018
. 

Сєвєродонецьк: вид-во СНУ В. 

Даля 2018. – 41 с. 

2.5д.а.  

 

 
Методичні рекомендації до 

самостійної роботи з 

дисципліни “Українська мова 
за проф. спрямуванням” для  

студентів  денної форми 

навчання спеціальностей  
ЗЛ,СОУМ,СР 2 рік навчання 3 

семестр 

Електронн

вид., 

свід.№788
8 

21.10.2018

. 

Сєвєродонецьк: вид-во СНУВ. 

Даля 2018.– 49 с.  

3.6д.а.  

 Методичні  вказівки до 

практичних занять з 
дисципліни „Українська мова 

за проф. спрямуванням“ 

(Документування 
управлінської інформації. 

Загальні вимоги до створення 

документів) для студентів 

заочної форми навчання 
спеціальності «Філологія» 

Електронн

вид, 
свід.№809

8 

26.06.2019
. 

Сєвєродонецьк: вид-во СНУ 

ім. В.Даля, 2019. – 98 с.  

6.1д.а. КарловасО.А. 



 Методичні вказівки до 

самостійної роботи з 
дисципліни “Історія 

української літератури. 

(Давня українська 

література)” для студентів 
заочної форми навчання 

спеціальності 

«Журналістика» 

Електронн

вид, свід 
№8099 

26.06.2019

. 

Сєвєродонецьк: вид-во СНУ 

ім. В. Даля, 2019. – 47 с.  

3д.а.  

 Методичні вказівки до 

самостійної роботи студентів 

з дисципліни “Історія 

української літератури. (Нова 
українська література)” для 

студентів заочної форми 

навчання» спеціальності 
«Журналістика» 

Електронн

видсвід. 

№8100 

26.06.2019
. 

Сєвєродонецьк: вид-во СНУ 

ім. В. Даля, 2019. –  61 с. 

3.8д.а.  

 Методичні матеріали до 

практичних занять з 

дисципліни “Українська мова 
за проф. спрямуванням” (для 

студентів факультету 

інформаційних технологій та 
електроніки (5 семестр).  

Електронн

видсвід. 

№ 8077 
26.06.2019 

Сєвєродонецьк:вид-во СНУ ім. 

В. Даля, 2019. – 106 с. 

6.6д.а. Карловас О.А. 

 Конспект лекцій до вивчення 

дисципліни «Українська мова 

(за професійним 
спрямуванням)» (для 

студентів денної форми 

навчання факультету 
гуманітарних наук, психології 

та педагогіки) 

Електронн

вид, свід. 

№8356 
16.06.2020

. 

Сєвєродонецьк: вид-во СНУ 

ім. В.Даля, 2020. – 93 с. 

6.3д.а.  

 Конспект лекцій до вивчення 

дисципліни «Усна народна 
творчість» (для здобувачів 

вищої освіти 1 курсу денної ф. 

навчання. Спеціальність 
«014.01») 

Електронн

видсвід.№ 
8356 

16.06.2020

. 

Сєвєродонецьк: вид-во СНУ 

ім. В.Даля, 2020. – 93 с.  
 

6д.а.  

 Методичні вказівки до 

практичних занять з 

дисципліни «Усна народна 
творчість» (для здобувачів 

вищої освіти 1 курсу денної 

форми навчання. 
Спеціальність «014.01»): 

Електронн

видсвід. 

№ 8377 
16.06.2020 

Сєвєродонецьк: вид-во СНУ 

ім. В.Даля, 2020. – 53с. 

3.3д.а.  

      

      

Довідники та посібники 



88 Українська мова у 

професійному спілкуванні.  
Рекомендовано 

Міністерством освіти і науки 

України як навчальний 

посібник для студентів вищих 
навчальних закладів (Лист 

Міністерства освіти і науки 

України від №14/18-Г-2641 
від 10.12.08р.) 

 

Друкован. 

вид. 

Навчальний посібник.Луганськ 

: вид-во СНУ ім. В. Даля,  2009. 

– 242 с. 

 

15д.а. 

 

 

 

 

Ст. викладач        Пустоварова О.О. 
 

 
 


