
СПИСОК 

наукових і навчально-методичних праць 

Токар Наталії Володимирівни 2021р 

 

№ 

п/п 
Назва 

Характер 

роботи 
Вихідні дані 

Обсяг 

роботи, 

стор., 

друк. 

арк 

Співавтори 

1 2 3 4 5 6 

Публікації у нефахових виданнях 
1 Методичний аспект 

літературознавчого 

дослідження веснянки 

«Подоляночка» 

тези 

 

Образне слово Луганщини : 

матеріали ХХ Всеукр. наук.-

практ. конф. імені Віктора 

Ужченка. 

0,3  

2 Образи «дивних» дітей в 

оповіданні Гр.Тютюнника 

«Дивак» та І.Франка «Малий 

Мирон» 

тези Творча спадщина Григора 

Тютюнника в проєкції 

національної культурно-

історичної спадщини : збірник 

тез студентської наукової 

конференції до 90-річчя від дня 

народження Григора 

Тютюнника (2 грудня 2021 р., 

м. Сєвєродонецьк) 

0,2 А.В.Голод 

Навчально-методичні праці 
3 Методичні рекомендації до 

контрольної роботи з курсу 

«Методика викладання 

української літератури в 

середній школі» для студентів 

третього курсу спеціальності 

014.01 «Середня освіта 

(Українська мова та 

література)» 

електронне 

видання 

1. Сєвєродонецьк: вид-во СНУ 

ім. В.Даля, 2021. – 22 с. 

Реєстраційний        № 8613 

 

1 

0,3 

В.Ю.Пустовіт 

4 Методичні рекомендації з 

фольклорної практики для 

здобувачів першого рівня вищої 

освіти спеціальності 014.01 

«Середня освіта. (Українська 

мова та література)» (Електронне 

видання)/  

електронне 

видання 

Сєвєродонецьк: вид-во СНУ 

ім. В. Даля, 2021. 18 с. 

Реєстраційний        №8840 

0,5 

0,5 

В.Ю.Пустовіт 

5 Методичні рекомендації до 

самостійної роботи з курсу 

«Усна народна творчість» для 

здобувачів вищої освіти 

спеціальності 014.01 «Середня 

освіта. (Українська мова та 

література)» (Електронне 

видання)  

електронне 

видання 

Сєвєродонецьк: вид-во СНУ 

ім. В.Даля, 2021. – 19 с. 

Реєстраційний        №8837 

0,5 

0,5 

В.Ю.Пустовіт 

6 Методичні вказівки до 

практичних занять з курсу «Усна 

народна творчість» для 

здобувачів вищої освіти 

спеціальності 014.01 «Середня 

освіта. (Українська мова та 

література)» (Електронне 

видання)  

електронне 

видання 

Сєвєродонецьк: вид-во СНУ 

ім. В.Даля, 2021. – 31 с. 

Реєстраційний        №8899 

0,5 

0,5 

В.Ю.Пустовіт 



7 Методичні рекомендації 

до контрольних робіт з курсу 

«Усна народна творчість» для 

здобувачів вищої освіти 

спеціальності 014.01 «Середня 

освіта. (Українська мова та 

література)» (Електронне 

видання)  

електронне 

видання 

Сєвєродонецьк: вид-во СНУ 

ім. В.Даля, 2021. – 20 с. 

Реєстраційний        №8900 

0,5 

0,5 

В.Ю.Пустовіт 

Довідники та посібники 

8 Навчально-методичний 

посібник з курсу «Історія 

української літератури ХХІ 

століття» для здобувачів 

другого рівня вищої освіти 

спеціальності 014.01 

«Середня освіта. (Українська 

мова та література)» 

навчальний 

посібник 

Харків:вид-во Іванченка 

І.С.,2021.- 84с. 
 

0,8 

0,3 

В.Ю.Пустовіт 

 

 

 

 


