
Наукові публікації викладачів кафедри _________________________________ за 2015-2020 рр. для внесення в базу АСУ 

 

Автор та 

співавтори 

Вид 

публікації* 
Назва публікації 

Видання / суб'єкт 

реєстрації. Назва 

№ 

видання 
Рік 

Характеристики 

видання* 

Третяк  

Н.В. 

Наукова 

стаття Дискурс як форма реалізації мови в газетних жанрах 

Наукові праці 

Кам’янець-

Подільського 

національного 

університету імені 

Івана Огієнка: 

Філологічні науки.   Вип. 38  2015 

Видання 

України, 

включене до 

міжнародної 

науково-

метричної бази 

Index Copernicus 

 

Наукова 

стаття 

Формування комунікативних умінь і навичок майбутніх 

учителів  

 

Оновлення змісту, 

форм та методів 

навчання і 

виховання в 

закладах освіти. 

Збірник наукових 

праць: Наукові 

записи 

Рівненського 

державного 

гуманітарного 

університету. Рівне  

 Випуск 

12 (55). – 

Частина 

1. 2015 

 Вітчизняне 

фахове видання 

України 

 

 

Наукова 

стаття Розвиток мовлення молодших школярів на основі тексту   

Педагогічна освіта : 

теорія і практика: 

збірник наукових 

праць. – Кам’янець-

Подільський : 

Видавець ПП 

Зволейко Д.Г. 

Вип. 18 

(1-2015). 2015 

 

 

 

 

Видання 

України, 

включене до 

міжнародної 

науково-

метричної бази 

Index Copernicus 



 

Наукова 

стаття 

Розвиток мовлення молодших школярів на основі текстів 

про природу 

 
 
 
 
Педагогічна освіта : 

теорія і практика: 

збірник наукових 

праць. – Кам’янець-

Подільський : 

Видавець ПП 

Зволейко Д.Г. Вип. 19 2015 

Видання 

України, 

включене до 

міжнародної 

науково-

метричної бази 

Index Copernicus 

 

Наукова 

стаття 

Тенденції розвитку публіцистичного стилю на сучасному 

етапі 

Наукові праці 

Кам’янець-

Подільського 

національного 

університету імені 

Івана Огієнка: 

Філологічні нау-

ки.. – Кам’янець-

Подільський : 

Аксіома 

Випуск 

38 2015 

Видання 

України, 

включене до 

міжнародної 

науково-

метричної бази 

Index Copernicus 

 

Наукова 

стаття Про інтенційність у сучасному мовознавстві 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

вип. 14, 

у 3 т. –  

Т. 3. 2015  



 
 
 
 
 
 
Наукові праці 

Кам’янець-

Подільського 

національного 

університету імені 

Івана Огієнка : 

збірник за підсумка-

ми звітної наукової 

конференції 

викладачів, докто-

рантів і аспірантів :– 

Кам’янець-Поді-

льський :  

Кам’янець-

Подільський на-

ціональний універ-

ситет імені Івана 

Огієнка 

 

Наукова 

стаття 

Публіцистичне мовлення як певний естетичний стереотип  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 Вип. 13 2016 

Вітчизняне 

фахове видання 

України 

 



 
 
 
 
 
 
Іван Огієнко і 

сучасна наука та 

освіта. Науковий 

збірник: Серія 

історична та 

філологічна / [ред. 

кол.: С.А. Копилов 

(гол. ред.), В.С. 

Прокопчук, 

Л.М. Марчук (відп. 

ред.) та ін.]. – 

Кам’янець-

Подільський 

національний 

університет імені 

Івана Огієнка  

 

Наукова 

стаття 

Методика формування комунікативної компетенції учнів під 

час вивчення простого речення в початкових класах 

 

 

 

 

 

Педагогічна освіта: 

теорія і практика. 

Збірник наукових 

праць / Кам’янець-

Подільський 

національний 

університет імені 

Вип. 21 

(2-2016). 

– Ч.2. 2016 

Видання 

України, 

включене до 

міжнародної 

науково-

метричної бази 

Index Copernicus 



Івана Огієнка; 

Інститут педагогіки 

НАПН України 

[гол.ред. Лабунець 

В.М.]. –– 

Кам’янець-

Подільський  

 

Наукова 

стаття 

Формування мовленнєвих умінь молодших школярів на 

основі текстового матеріалу 

 

 

 

Педагогічна освіта: 

теорія і практика. 

Збірник наукових 

праць / Кам’янець-

Подільський 

національний 

університет імені 

Івана Огієнка; 

Інститут педагогіки 

НАПН України 

[гол.ред. Лабунець 

В.М.]. –– 

Кам’янець-

Подільський 

Вип. 20 

(1-2016). 

– Ч.2. 2016 

Видання 

України, 

включене до 

міжнародної 

науково-

метричної бази 

Index Copernicus 

 

Наукова 

стаття 

 

 

Предикативні метафоричні моделі в семантичному 

синтаксисі української мови  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Випуск 

42 2016 

Видання 

України, 

включене до 

міжнародної 

науково-

метричної бази 

Index Copernicus 



Наукові праці 

Кам’янець-

Подільського 

національного 

університету імені 

Івана Огієнка: 

Філологічні нау-

ки.. – Кам’янець-

Подільський : 

Аксіома 

 

 

Наукова 

стаття 

Місце словотворення та формотворення в лексичній роботі 

з учнями початкових класів 

Наукові праці 

Кам’янець-

Подільського 

національного 

університету імені 

Івана Огієнка : 

збірник за підсумка-

ми звітної наукової 

конференції 

викладачів, докто-

рантів і аспірантів : 

у 3 т. – Кам’янець-

Подільський :  

Кам’янець-Поді-

льський на-

ціональний універ-

ситет імені Івана 

Огієнка   

Вип. 15. 

– Т. 3. 2016  



 

 

Наукова 

стаття Мовні особливості газетно-публіцистичного стилю 

 

 

 

 

 

 

 

Іван Огієнко і 

сучасна наука та 

освіта. Науковий 

збірник: Серія 

історична та 

філологічна / [ред. 

кол.: С.А. Копилов 

(гол. ред.), В.С. 

Прокопчук, 

Л.М. Марчук (відп. 

ред.) та ін.]. – 

Кам’янець-

Подільський 

національний 

університет імені 

Івана Огієнка  Вип. 12. 2016 

Вітчизняне 

фахове видання 

України 

 

 

Наукова 

стаття 

Розвиток зв’язного мовлення молодших школярів у 

процесі вивчення теми «іменник» 

 

Наукові праці 

Кам’янець-

Подільського 

національного 

університету імені 

Івана Огієнка : 

збірник за підсумка-

ми звітної наукової 

конференції 

викладачів, докто-

рантів і аспірантів : 

Вип. 15. 

– Т. 3. 2017  



у 3 т. – Кам’янець-

Подільський :  

Кам’янець-Поді-

льський на-

ціональний універ-

ситет імені Івана 

Огієнка  

 

 

Наукова 

стаття 

Дискурс як форма реалізації мови в газетних жанрах у 

концепції творчості І.Огієнка 

 

 

 

 

 

 

 

Іван Огієнко і 

сучасна наука та 

освіта. Науковий 

збірник: Серія 

історична та 

філологічна / [ред. 

кол.: С.А. Копилов 

(гол. ред.), В.С. 

Прокопчук, 

Л.М. Марчук (відп. 

ред.) та ін.]. – 

Кам’янець-

Подільський 

національний 

університет імені 

Івана Огієнка Вип. 12. 2017 

Видання 

України, 

включене до 

міжнародної 

науково-

метричної бази 

Index Copernicus 



 

Наукова 

стаття 

Розвиток комунікативної компетенції молодших школярів 

у процесі вивчення лексики 

 

 
 
 
 
 
 
Педагогічна освіта: 

теорія і практика. 

Збірник наукових 

праць / Кам’янець-

Подільський 

національний 

університет імені 

Івана Огієнка; 

Інститут педагогіки 

НАПН України 

[гол.ред. Лабунець 

В.М.]. –– 

Кам’янець-

Подільський 

Вип. 20 

(1-2016). 

– Ч.2. 2017 

Видання 

України, 

включене до 

міжнародної 

науково-

метричної бази 

Index Copernicus 

       

 

Наукова 

стаття 

Лексико-семантичні засоби зниження мови і стилю в 

друкованих ЗМІв» 

 

Лінгвостилістичні 

студії:наук. Журнал 

/ (редкол.: С.К. 

Богдан (голов.ред.) 

та ін..). – Луцьк : 

Східноєвроп.нац.ун-

т ім.. Лесі Українки  2017 

Вітчизняне 

фахове видання 

України 

 

 



 

Наукова 

стаття 

Патріотичне виховання молодших школярів на уроках 

української мови 

  

 

 

 

 

 

 

 

Педагогічна освіта: 

теорія і практика. 

Збірник наукових 

праць / Кам’янець-

Подільський 

національний 

університет імені 

Івана Огієнка; 

Інститут педагогіки 

НАПН України 

[гол.ред. Лабунець 

В.М.]. –– 

Кам’янець-

Подільський 

Вип. 20 

(1-2016). 

– Ч.2. 2017 

Видання 

України, 

включене до 

міжнародної 

науково-

метричної бази 

Index Copernicus 

 

Наукова 

стаття 

Лексико-семантичні особливості усно-розмовної мови в 

газетно-публіцистичному дискурсі   

 

 

 

 

 

Наукові праці 

Кам’янець-

Подільського 

національного 

університету імені 

Івана Огієнка: 

Філологічні науки.  

Випуск 

44 2018 

Видання 

України, 

включене до 

міжнародної 

науково-

метричної бази 

Index Copernicus 



   

 

 

 

 

 

 

    

 

Наукова 

стаття 

Робота  над  відмінками  іменників у практиці початкового 

навчання української мови 

 

 
 
 
 
Педагогічна освіта: 

теорія і практика. 

Збірник наукових 

праць / Кам’янець-

Подільський 

національний 

університет імені 

Івана Огієнка; 

Інститут педагогіки 

НАПН України 

[гол.ред. Лабунець 

В.М.]. –– 

Кам’янець-

Подільський,  

Вип. 20 

(1-2018). 

– Ч.2. 2018 

Видання 

України, 

включене до 

міжнародної 

науково-

метричної бази 

Index Copernicus 

 

Наукова 

стаття 

Підготовка майбутніх учителів початкової школи до 

розв'язання дидактичних проблем (на основі педагогічних 

ідей І.Огієнка) 

Іван Огієнко і 

сучасна наука та 

освіта. Науковий 

збірник: Серія 

історична та 

філологічна / [ред. 

кол.: С.А. Копилов 

(гол. ред.), В.С. Вип. 15 2018 

Видання 

України, 

включене до 

міжнародної 

науково-

метричної бази 

Index Copernicus 



Прокопчук, 

Л.М. Марчук (відп. 

ред.) та ін.]. – 

Кам’янець-

Подільський 

національний 

університет імені 

Івана Огієнка  

 

Наукова 

стаття 

Збагачення мовлення учнів молодших класів синонімами.   

 

 

 

 

 

 

 

Педагогічна освіта: 

теорія і практика. 

Збірник наукових 

праць / Кам’янець-

Подільський 

національний 

університет імені 

Івана Огієнка; 

Інститут педагогіки 

НАПН України 

[гол.ред. Лабунець 

В.М.]. – Кам’янець-

Подільський 

Вип. 24 

(1-2018). 

– Ч.2. 2018 

Видання 

України, 

включене до 

міжнародної 

науково-

метричної бази 

Index Copernicus 

 

Наукова 

стаття 

Функціонально-комунікативний підхід до вивчення 

граматичного матеріалу в початкових класах 

 

Наукові праці 

Кам'янець-

Подільського 

національного  

університету імені 

Івана Огієнка.: 

збірник за 

Вип. 15. 

Т.3 2019  



підсумками звітної 

наукової 

конференції 

викладачів, 

докторантів і 

аспірантів: у 3-х 

томах. -  

Кам'янець-

Подільський 

 

Наукова 

стаття 

Методика роботи над фразеологізмами як засобом 

формування культури спілкування молодших школярів  

 

 

 

 

 

 

Наукові праці 

Кам’янець-

Подільського 

національного 

університету імені 

Івана Огієнка : 

збірник за підсумка-

ми звітної наукової 

конференції 

викладачів, докто-

рантів і аспірантів : 

у 3 т. – Кам’янець-

Подільський :  

Кам’янець-Поді-

льський на-

ціональний уні 

Наукова стаття вер-

ситет імені Івана 

Огієнка   

Вип. 15. 

Т. 3. 2018  



 

Наукова 

стаття 

 

 

 

 

 

 

 

Формування мовної компетенції учнів під час вивчення 

тексту на основі функціонально-стилістичного підходу   

  

 

Педагогічна освіта: 

теорія і практика. 

Збірник наукових 

праць / Кам’янець-

Подільський 

національний 

університет імені 

Івана Огієнка; 

Інститут педагогіки 

НАПН України 

[гол.ред. Лабунець 

В.М.]. –  – 

Кам’янець-

Подільський 

вип. 16 – 

ч.1. 2019 

Видання 

України, 

включене до 

міжнародної 

науково-

метричної бази 

Index Copernicus 

 

Наукова 

стаття 

 

 

 

 

 

Методика розвитку творчих здібностей   молодших   

школярів   у   роботі   над   текстами різних типів на уроках 

української мови 

 

Педагогічна освіта : 

теорія і практика: 

збірник наукових 

праць. – Кам’янець-

Подільський : 

Видавець ПП 

Зволейко Д.Г.  

Вип. 19 

(2-2015).  2019 

Видання 

України, 

включене до 

міжнародної 

науково-

метричної бази 

Index Copernicus 

       



 

Наукова 

стаття 

Національно-патріотичне виховання 

молодших школярів у контексті  наукової 

спадщини І.Огієнка 
  
 

Іван Огієнко і 

сучасна наука та 

освіта. Науковий 

збірник: Серія 

історична та 

філологічна / [ред. 

кол.: С.А. Копилов 

(гол. ред.), В.С. 

Прокопчук, 

Л.М. Марчук (відп. 

ред.) та ін.]. – 

Кам’янець-

Подільський 

національний 

університет імені 

Івана Огієнка 

– Вип. 

16. –  2019. Фахова 

 

Наукова 

стаття 

Развитие речи младших школьников на основе 

текстов про природу   

 

 

 

 

 

Международная 

научно-

практическая 

конференція 

«Наука, 

образование, 

культура». 

Сборник статей. 

Психолого-

психологические 

науки. Комрат,  Т.3. 2020.  



  

   

  

  

   

  

Третяк Н.В. 

навчально-

методичний 

посібник 

 

 

 

 

Практичний курс з української мови фахового 

спрямування  

 

 

Кам’янець-

Подільський: ПП 

Зволейко Д.Г.   

 

2015  

Третяк Н.В. 

Навчально-

методичний 

посібник 

 

 

 

 

Лінгвістичний аналіз художнього твору в початковій школі   

 

 

 

 

  Кам’янець-

Подільський: Друк-

сервіс 

 

2018  

 


