
Наукові публікації Мартіної Олесі Володимирівни за 2015-2020 рр. 

Автор та 
співавтори 

Вид 
публікації* 

Назва публікації 
Видання / суб'єкт 
реєстрації. Назва 

№ 
видання 

Рік 
Характеристики 

видання* 

Мартіна О. В. 
Навчальний 
посібник 

Сучасна українська мова з 
практикумом : вправи та 
завдання 

Кам’янець-Подільський : 
Зволейко Д. Г. 

 
2015 

 

Мартіна О. В. 
Методичні 
рекомендації 

Практична стилістика української 
мови 

Кам’янець-Подільський : 
Зволейко Д. Г. 

 
2015 

 

Мартіна О. В. 
Наукова 
стаття 

Педагогічні умови формування 
культури мовлення студентів 

Оновлення змісту, форм 
та методів навчання і 
виховання в закладах 
освіти : зб. наук. пр. : 
наук. зап. Рівнен. держ. 
гуманіт. ун-ту 

Вип. 12 
(55), ч. 2 2015   

Мартіна О. В. 
Наукова 
стаття 

Розвиток усного і писемного 
розвитку молодших школярів на 
уроках рідної мови 

Педагогічна освіта: 
теорія і практика : зб. 
наук. пр. / Кам’янець-
Подільський 
національний 
університет імені Івана 
Огієнка, Інститут 
педагогіки НАПН 
України 

Вип. 18 
(1-2015) 2015 

Фахове видання, 
зареєстроване у 
міжнародній 
наукометричній 
базі Index 
Copernicus 

Мартіна О. В. 
Наукова 
стаття 

Інтерперсональні дієслова в 
семантико-синтаксичній структурі 
речення 

Наукові праці Кам’янець-
Подільського 
національного 
університету імені Івана 
Огієнка. Філологічні 
науки Вип. 38 2015 Фахове видання 



Мартіна О. В. 
Наукова 
стаття 

Основи граматико-стилістичної 
роботи в початкових класах 

Педагогічна освіта: 
теорія і практика : зб. 
наук. пр. / Кам’янець-
Подільський 
національний 
університет імені Івана 
Огієнка, Інститут 
педагогіки НАПН 
України 

Вип. 19 
(1-2015) 2015 

 
Фахове видання, 
зареєстроване у 
міжнародній 
наукометричній 
базі Index 
Copernicus 

Мартіна О. В. 
Наукова 
стаття 

Діалогічне мовлення як засіб 
розвитку комунікативних умінь 
учнів початкових класів 

Наукові праці Кам’янець-
Подільського 
національного 
університету імені Івана 
Огієнка : зб. за 
підсумками звіт. наук. 
конф. викл., докторантів і 
асп. 

Вип. 14, 
т. 3 2015  

Мартіна О. В. 
Наукова 
стаття 

Функціонування науково-технічної 
іншомовної термінології в мові 
української постмодерністської 
прози 

Наукові праці Кам’янець-
Подільського 
національного 
університету імені Івана 
Огієнка : зб. за 
підсумками звіт. наук. 
конф. викл., докторантів і 
асп. 

Вип. 14, 
т. 3 2015  

Мартіна О. В. 
Наукова 
стаття 

Карнавалізація художнього 
мовлення постмодерністської 
прози 

Наукові праці Кам’янець-
Подільського 
національного 
університету імені Івана 
Огієнка. Філологічні 
науки Вип. 38 2015 Фахове видання 

Мартіна О. В. 
Наукова 
стаття 

Лексикографічна робота на уроках 
української мови з вивчення 
запозиченої лексики 

Педагогічна освіта: 
теорія і практика : зб. 
наук. пр. / Кам’янець-

Вип. 18 
(1-2015) 2015 

 
Фахове видання, 
зареєстроване у 



Подільський 
національний 
університет імені Івана 
Огієнка, Інститут 
педагогіки НАПН 
України 

міжнародній 
наукометричній 
базі Index 
Copernicus 

Мартіна О. В. 
Наукова 
стаття 

Інформаційні технології навчання 
в початкових класах у процесі 
вивчення граматичних категорій 
іменника 

Педагогічна освіта: 
теорія і практика : зб. 
наук. пр. / Кам’янець-
Подільський 
національний 
університет імені Івана 
Огієнка, Інститут 
педагогіки НАПН 
України 

Вип. 19 
(2-2015) 2015 

 
Фахове видання, 
зареєстроване у 
міжнародній 
наукометричній 
базі Index 
Copernicus 

Мартіна О. В. 
Наукова 
стаття 

Педагогічні умови формування 
мовної культури молодших 
школярів 

Іван Огієнко і сучасна 
наука та освіта : наук. зб. 
Серія історична та 
філологічна / [редкол.: 
С. А. Копилов (гол. ред.), 
В. С. Прокопчук, 
Л. М. Марчук (відп. ред.) 
та ін.] Вип. 12 2016 Фахове видання 

Мартіна О. В. 
Наукова 
стаття 

Формування мовленнєвих умінь як 
засіб розвитку зв’язного мовлення 
дошкільників 

Від творчого педагога 
до творчої дитини : зб. 
матеріалів ІІ 
Регіональної наук.-
практ. конф. / 
Кам’янець-Подільський 
національний 
університет імені Івана 
Огієнка, кафедра теорії 
та методик дошкільної і 
початкової освіти,  2016 

 
 



управління освіти і 
науки Кам’янець-
Подільської міської 
ради ; [відпов. секр. 
Н. Г. Каньоса] 

Мартіна О. В. 
Наукова 
стаття 

Збагачення активного словника 
молодших школярів стійкими 
словосполученнями 

Наукові праці Кам’янець-
Подільського 
національного 
університету імені Івана 
Огієнка : зб. за 
підсумками звіт. наук. 
конф. викл., докторантів і 
асп. 

Вип. 15, 
т. 3 2016  

Мартіна О. В. 
Наукова 
стаття 

Граматична правильність як 
основа формування мовної 
особистості молодших школярів 
у контексті поглядів Івана Огієнка 

Іван Огієнко і сучасна 
наука та освіта : наук. зб. 
Серія філологічна / 
[редкол.: Л. М. Марчук 
(гол. ред.), 
В. П. Атаманчук (відп. 
ред. та ін.)] Вип. 13 2016 Фахове видання 

Мартіна О. В. 
Наукова 
стаття 

Основні етапи навчання 
діалогічного мовлення молодших 
школярів 

Педагогічна освіта: 
теорія і практика : зб. 
наук. пр. / Кам’янець-
Подільський 
національний 
університет імені Івана 
Огієнка, Інститут 
педагогіки НАПН 
України 

Вип. 20 
(1-2016), 
ч. 2 2016 

 
Фахове видання, 
зареєстроване у 
міжнародній 
наукометричній 
базі Index 
Copernicus 

Мартіна О. В. 
Наукова 
стаття 

Система вправ як засіб розвитку 
творчих здібностей молодших 
школярів у роботі над текстом 

Педагогічна освіта: 
теорія і практика : зб. 
наук. пр. / Кам’янець-
Подільський 
національний 

Вип. 21 
(2-2016), 
ч. 2 2016 

 
Фахове видання, 
зареєстроване у 
міжнародній 
наукометричній 



університет імені Івана 
Огієнка, Інститут 
педагогіки НАПН 
України 

базі Index 
Copernicus 

Мартіна О. В. 
Наукова 
стаття 

Облігаторні позиції 
інтерперсональних дієслівних 
предикатів у позиції 
міжособистісних відношень 

Наукові праці Кам’янець-
Подільського 
національного 
університету імені Івана 
Огієнка. Філологічні 
науки Вип. 42 2016 Фахове видання 

Мартіна О. В. 
Наукова 
стаття 

Розвиток пізнавальної активності 
молодших школярів у процесі 
вивчення теми «Дієслово» 

Наукові праці Кам’янець-
Подільського 
національного 
університету імені Івана 
Огієнка : зб. за 
підсумками звіт. наук. 
конф. викл., докторантів і 
асп. 

Вип. 16, 
т. 3 2017  

Мартіна О. В. 
Наукова 
стаття 

Розвиток зв’язного мовлення 
молодших школярів у період 
навчання грамоти 

Педагогічна освіта: 
теорія і практика : зб. 
наук. пр. / Кам’янець-
Подільський 
національний 
університет імені Івана 
Огієнка, Інститут 
педагогіки НАПН 
України 

Вип. 22 
(21-
2017), 
ч. 2 2017 

Фахове видання, 
зареєстроване у 
міжнародній 
наукометричній 
базі Index 
Copernicus 

Мартіна О. В. 
Наукова 
стаття 

Фразеологізми в системі роботи 
над словом у методиці 
початкового курсу навчання 
української мови 

Педагогічна освіта: 
теорія і практика : зб. 
наук. пр. / Кам’янець-
Подільський 
національний 
університет імені Івана 
Огієнка, Інститут 

Вип. 23 
(2-2017), 
ч. 2 2017 

Фахове видання, 
зареєстроване у 
міжнародній 
наукометричній 
базі Index 
Copernicus 



педагогіки НАПН 
України 

Мартіна О. В. 
Наукова 
стаття 

Педагогічні ідеї Івана Огієнка і 
розвиток мовної особистості 

Іван Огієнко і сучасна 
наука та освіта : наук. зб. 
Серія філологічна / 
[редкол.: Л. М. Марчук 
(гол. ред.), 
В. П. Атаманчук (відп. 
ред. та ін.)] Вип. 14 2017 Фахове видання 

Мартіна О. В. 
Наукова 
стаття 

Збагачення мовлення молодших 
школярів на уроках літературного 
читання 

Наукові праці Кам’янець-
Подільського 
національного 
університету імені Івана 
Огієнка : зб. за 
підсумками звіт. наук. 
конф. викл., докторантів і 
асп. 

Вип. 17, 
т. 3 2018 

Фахове видання, 
зареєстроване у 
міжнародній 
наукометричній 
базі Index 
Copernicus 

Мартіна О. В. 
Наукова 
стаття 

Комунікативні умови формування 
мовної особистості учнів 
початкових класів (на основі 
педагогічних ідей івана огієнка) 

Іван Огієнко і сучасна 
наука та освіта : наук. зб. 
Серія філологічна / 
[редкол.: Л. М. Марчук 
(гол. ред.), 
О. А. Рарицький (відп. 
ред. та ін.)] Вип. 15 2018 Фахове видання 

Мартіна О. В. 
Наукова 
стаття 

Розвиток образного мовлення 
молодших школярів на уроках 
літературного читання 

Педагогічна освіта: 
теорія і практика : зб. 
наук. пр. / Кам’янець-
Подільський 
національний 
університет імені Івана 
Огієнка, Інститут 
педагогіки НАПН 
України 

Вип. 24 
(1-2018), 
ч. 2 2018 

Фахове видання, 
зареєстроване у 
міжнародній 
наукометричній 
базі Index 
Copernicus 

Мартіна О. В. Наукова Організація навчально– Педагогічна освіта: Вип. 25 2018 Фахове видання, 



стаття мовленнєво ї діяльності 
молодших школярів на уроках 
української мови 

теорія і практика : зб. 
наук. пр. / Кам’янець-
Подільський 
національний 
університет імені Івана 
Огієнка, Інститут 
педагогіки НАПН 
України 

(2-2018), 
ч. 2 

зареєстроване у 
міжнародній 
наукометричній 
базі Index 
Copernicus 

Мартіна О. В. 
Наукова 
стаття 

Наступність розвитку мовлення 
старших дошкільників і 
молодших школярів у 
мовленнєво-ігровій діяльності 

Педагогічна освіта: 
теорія і практика : зб. 
наук. пр. / Кам’янець-
Подільський 
національний 
університет імені Івана 
Огієнка, Інститут 
педагогіки НАПН 
України 

Вип. 26 
(1-2019), 
ч. 2 2019 

Фахове видання, 
зареєстроване у 
міжнародній 
наукометричній 
базі Index 
Copernicus 

Мартіна О. В. 
Наукова 
стаття 

Збагачення мовлення молодших 
школярів на уроках літературного 
читання 

Наукові праці Кам’янець-
Подільського 
національного 
університету імені Івана 
Огієнка : зб. за 
підсумками звіт. наук. 
конф. викл., докторантів і 
асп. Вип. 18 2019  

Мартіна О. В. 
Наукова 
стаття 

Культура мовлення молодших 
школярів як показник загальної 
культури особистості (на основі 
мовної спадщини Івана Огієнка) 

Іван Огієнко і сучасна 
наука та освіта : наук. зб. 
Серія філологічна / 
[редкол.: Л. М. Марчук 
(гол. ред.), 
О. А. Рарицький (відп. 
ред. та ін.)] Вип. 16 2019 Фахове видання 

Мартіна О. В. 
Наукова 
стаття 

Діалогічне мовлення як засіб 
формування комунікативної 

Педагогічна освіта: 
теорія і практика : зб. Вип. 27 2019 

Фахове видання, 
зареєстроване у 



компетенції учнів початкових 
класів 

наук. пр. / Кам’янець-
Подільський 
національний 
університет імені Івана 
Огієнка, Інститут 
педагогіки НАПН 
України 

міжнародній 
наукометричній 
базі Index 
Copernicus 

       

Мартіна О.В. 
Навчальний 
посібник 

Культура мови. Культура 
мовлення  

Кам’янець-Подільський : 
Видавець ПП Зволейко 
Д.Г.  2019  

       

Мартіна О.В.  

Педагогічні умови формування 
комунікативної компетенції учнів 
початкових класів 

Фахова підготовка 
вчителя початкової 
школи в умовах 
реформування освіти : 
колективна монографія / 
за ред.: Н.В.Бахмат, 
Н.В.Гудими. Київ: 
Міленіум  2020  

Мартіна О.В. Тези 

Педагогічні умови формування 
комунікативної компетенції учнів 
початкових класів 
   2020  

       

Мартіна О.В., 
Третяк Н.В. 

Наукова 
стаття 

Развитие речи младших 
школьников на основе текстов 
про природу  
 

Международная научно-
практическая 
конференція «Наука, 
образование, культура» 
: Сборник статей / науч. 
ком.: Захария С.К. 
(председатель) [и др.]. 
Комрат : КГУ, 2020 Т. 3 :  2020  



Психолого-
педагогические науки / 
сост.: Т.И. Раковчена. 

       

Мартіна О.В. 
Наукова 
стаття 

Діалогічне мовлення як засіб 
формування комунікативної 
компетенції молодших школярів 
 

Наукові праці Кам’янець-
Подільського 
національного 
університету імені Івана 
Огієнка : зб. за 
підсумками звіт. наук. 
конф. викл., докторантів і 
асп. Вип. 19 2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


