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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. Тенденції графічної 

модифікації слова в 

сучасних медіатекстах 

 фахова 

стаття 
Вчені записки Таврійського 

національного університету 

імені В.І. Вернадського. 

Серія: Філологія. 

Журналістика. Т. 32 (71).  № 

2. Ч.2. Київ :  Видавничий дім 

«Гельветика»,  2021. С.  253 – 

257.                

 

5 с.,                

 

0,6 

- 

2. Розвиток мовної стійкості 

майбутніх філологів як 

індикатор сформованості 

мовної особистості 

фахова 

стаття 
Духовність особистості: 

методологія, теорія і 

практика : збірник наукових 

праць / Гол. редактор Г. П. 

Шевченко. – Вип. 3 (102). – 

Сєвєродонецьк: вид-во СНУ 

ім. В. Даля, 2021. С. 136- 

148. 

13 с., 

0,85 

- 

Публікації у нефахових виданнях 
3 Семантика кольорем в 

оповіданні Лесі Українки 

«Над морем» 

стаття 

(електронн

е видання) 

Збірник наукових праць 

«Українські студії в 

європейському контексті».  

Вип. 3. С.245-252. 

8 с., 

0,45 

Шаповалова 

Д.Д. 

Навчально-методичні праці 
4 Методичні вказівки до 

виконання контрольних робіт 

з дисципліни «Вступ до 

мовознавства» (для 

здобувачів вищої освіти 

спеціальності «Середня 

освіта. Українська мова та 

література 

Електронн

е 

навчально

-

методичне 

виданння 

Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. 

Даля, 2021.  

35 с., 

1,8 

О.Л. Кравченко 

5 Методичні вказівки до 

практичних занять з 

дисципліни «Стилістика 

сучасної української мови» 

(для здобувачів вищої освіти 

спеціальності 014.01 

«Середня освіта. Українська 

мова та література»)  

Електронн

е 

навчально

-

методичне 

виданння 

Сєвєродонецькя: вид-во СНУ ім. 

В. Даля, 2021.  

 44 с., 

2,2 

О.Л. Кравченко 



6 Методичні вказівки до 

практичних занять з 

дисципліни «Орфографія та 

пунктуація» (для здобувачів 

вищої освіти спеціальності 

061 «Журналістика»)   

Електронн

е 

навчально

-

методичне 

виданння 

Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. 

Даля, 2021. . 

43 с.,  

2 

 

 

7 Методичні рекомендації до 

виконання самостійної роботи 

з дисципліни «Вступ до 

мовознавства» (для 

здобувачів вищої освіти 

спеціальності 014.01 

«Середня освіта. Українська 

мова та література»)   

Електронн

е 

навчально

-

методичне 

виданння 

Сєвєродонецьк, вид-во СНУ ім. В. 

Даля, 2021.  

32 с., 

1,7 

О.Л. Кравченко 

8 Методичні вказівки до 

практичних занять з 

дисципліни “Вступ до 

мовознавства” (для 

здобувачів вищої освіти 

спеціальності 014.01 

«Середня освіта. Українська 

мова та література») 

Електронн

е 

навчально

-

методичне 

виданння 

Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. 

Даля, 2021. 
41 с., 

2,1 

О.Л. Кравченко 

9 Методичні матеріали до 

практичних занять з 

дисципліни «Історія 

української літератури 20 – 21 

століття» (для студентів 

спеціальності «Середня 

освіта. Українська мова та 

література» (7 семестр))  

Електронн

е 

навчально

-

методичне 

виданння 

Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. 

Даля, 2021.  
24 с., 

1,6 

 

10 Методичні матеріали до 

практичних занять з 

дисципліни «Культура 

академічного наукового 

письма» (для здобувачів 

вищої освіти спеціальності 

014 «Середня освіта»)  

Електронн

е 

навчально

-

методичне 

виданння 

Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. 

Даля, 2021. . 
46 с., 

2,6 

 

 

 

 

 


