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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 Історична проза Івана Корсака у 

критичних і наукових 

дослідженнях. 

стаття Закарпатські філологічні студії: 

зб. наук. пр. Ужгород: ДВНЗ 

«Ужгородський національний 

університет», 2019. Вип. 9. Т.2 

С.134-141 

 

8 

(0.4) 

Без співавторів 

2 Художня та історична правда в 
романі І.Корсака «Завойовник 

Європи» 

стаття Філологічні науки: наук. журн. 
Полтав. нац. пед. ун-ту імені 

В. Г. Короленка. 2019. Вип. 31. 

С. 40-46. 

7 

(0.3) 

Без співавторів 

3 Епістолярій Пантелеймона 

Куліша як жанроутворюючий 

чинник художньо-біографічних 

творів 

стаття Волинь філологічна: текст і 

контекст. Література non-fiction: 

зб. наук. пр. Луцьк: Східноєвроп. 

нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2018. 

Вип. 25. С. 238-250. 

13 

(0.5) 

Без співавторів 

4 Жанрові модифікації історичного 

роману у творчості Івана Корсака 

(на прикладі романів 

"Завойовник Європи", "Перстень 

Ганни Барвінок", "Корона Юрія 
ІІ") 

стаття Література та культура 

Полісся. 2018. № 91. Серія 

"Філологічні науки" № 10. 

С. 128-141. 

 

14 
(0.5) 

Без співавторів 

5 Історична пам’ять нації як 
сюжетотворчий елемент роману 

Івана Корсака «Корона Юрія ІІ» 

тези Художні феномени в історії 

та сучасності («Пам’ять 

та ідентичність»): тези 

доп. VІ Міжнар. наук. конф., 

03-04 квіт. 2020 р. Харків: 

ФОП Бровін О.В., 2020. 

С. 103-105. 

3 
(0,2) 

Без співавторів 

Публікації у міжнародних виданнях 
6 Gender research of Ivan 

Korsak’s historical heroes 

 

стаття Scientific journal № 3. 2019. 

Vienna, Austria. рр. 39-43. 

7 

(0,3) 

Без співавторів 

7 Methods of psychological 

portraтyal of heroes in Ivan 

Korsak’s novelistic works 

розділ 

у 

монограф

ії 
 

Modern researches in 

philological sciences: 

Collective monograph. Riga: 

Izdevnieciba “Baltija 

Publishing”, 2020. 456 p. 

рр. 339-354. 

 

16 

(0,5) 

І.Є.Бойцун 



8 Архетипна структура 

образу старця в романі 

Івана Корсака «Завойовник 

Європи» 

тези Topical Issues of Science and 

Education. Proceedings of the 

International Scientific 

Conference.  Warsaw, Poland, 

July 17, 2017. Vol. 2. рр. 37-

41. 

5 

(0,2) 

Без співавторів 

Публікації у нефахових виданнях 
9 Український історичний роман: 

проблеми розвитку та 

перспективи 

тези Вітчизняна наука на зламі 

епох: проблеми та 

перспективи розвитку: зб. 

наук. праць ХХІХ Всеукр. 

наук.-практ. конф., 26 січ. 

2017р. Переяслав-

Хмельницький, 2017. 

Вип. 29. С. 244-247. 

4 

(0.2) 

Без співавторів 

10 Художнє осмислення 
національної свідомості в прозі 

Івана Корсака 

стаття Українська мова і література в 
школі. №5. 2020.С. 20-26. 

7 

(0,3) 

Без співавторів 

Навчально-методичні праці 
11 Методичні рекомендації до 

самостійної 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 

свід. 
№ 8610.  

Сєвєродонецьк: вид-во СНУ 

ім. В.Даля, 2020. – 14 с. 

14  

(0,5) 

Пустовіт В.Ю. 

12 Методичні рекомендації до 
самостійної роботи з курсу 

«Методика викладання 

української літератури в 

середній школі» для студентів 
четвертого курсу 

спеціальності 014.01 

«Середня освіта (Українська 
мова та література)» 

електронне 
видання 

свід. 

№ 8611. 

Сєвєродонецьк: вид-во СНУ 

ім. В.Даля, 2020. – 42 с. 

42 
(2) 

Пустовіт В.Ю. 

13 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 

свід. 

№ 8613. 

Сєвєродонецьк: вид-во СНУ 

ім. В.Даля, 2021. – 22 с. 

22 

(0,9) 

Пустовіт В.Ю. 



14 Методичні рекомендації до 

написання контрольної 
роботи з курсу «ІСТОРІЯ 

УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

(кінець ХVІІІ – перша 

половина ХІХ ст.» для 
студентів спеціальності 

014.01 «Середня освіта 

(українська мова та 
література)» заочної форми 

навчання 

електронне 

видання 
свід. 

№ 8424. 

Сєвєродонецьк: вид-во СНУ 

ім. В.Даля, 2020. – 30 с.   

30 

(1,3) 

Пустовіт В.Ю. 

15 Методичні рекомендації до 

самостійної роботи з курсу 
«Історія української 

літератури (кінець ХVІІІ – 

перша половина ХІХ ст.)» 
(для студентів другого курсу 

спеціальності 014.01 

«Середня освіта (українська 
мова та література)»)  

електронне 

видання 
свід. 

№ 8570. 

Сєвєродонецьк: вид-во СНУ 

ім. В.Даля, 2020. – 18 с. 

18 

(0,7) 

Пустовіт В.Ю. 
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