СПИСОК
наукових та навчально-методичних праць
кандидата філологічних наук
Ляшук Наталії Вікторівни
Обсяг Співстор. автори

№
з/п

Назва
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1.

Стереотип як об’єкт
лінгвістичного аналізу

стаття

7

2.

Стереотип українки
(зовнішні дані) у
сприйнятті сучасної
волинської молоді

тези

3.

Особливості сприйняття
фольклорних
стереотипів сучасними
мовцями

стаття

4.

Ідеальний образ
українців у сприйнятті
різних соціально-вікових
груп мовців

стаття

5.

Гендерний аспект
моделювання
зовнішнього образу
українців

стаття

6.

Розгортання
асоціативного поля
лексеми очі в мовній
свідомості сучасної

стаття

Науковий вісник ВДУ ім.
Лесі Українки. Філологічні
науки. – Луцьк : РВВ
“Вежа” Волин. держ. у-ту
ім. Лесі Українки, – 2006.
– № 6. – С. 270–276.
Фахове видання
Матеріали другої
Міжнародної науковопрактичної конференції
аспірантів і студентів
“Волинь очима молодих
науковців: минуле,
сучасне, майбутнє” (18–19
квітня 2007 р.) : у 2-х т. –
Луцьк : РВВ “Вежа” Волин.
держ. ун-ту
ім. Лесі Українки, 2007. –
Т. 2. – С. 190–191.
Мова і культура. Науковий
журнал. – К. : Вид. дім
Д. Бураго, 2008. – Вип. 10.
– Т. ІІІ (103). – С. 95–99.
Фахове видання
Науковий вісник
Криворізького держ. пед.
ун-ту. Філологічні студії /
[упоряд. і відп. ред.
Ж. В. Колоїз]. – Кривий Ріг
: КДПУ, 2010. – Вип. 5. –
С. 69–79.
Фахове видання
Наук. вісн. Волин. нац. у-ту
ім. Лесі Українки : Філол.
науки. Мовознавство. –
Луцьк : РВВ “Вежа” Волин.
нац. у-ту ім. Лесі Українки,
2011 – № 1.– С. 77–82.
Фахове видання
Психолінгвістика : зб. наук.
пр. ДВНЗ “ПереяславХмельн. держ. пед. ун-т ім.
Г. Сковороди” / [гол. ред.
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10
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молоді: психолінгвістичний експеримент

7.

Асоціативні поля
ідеальних образів
українки

стаття

8.

Автостереотип
національного характеру
в сприйнятті сучасних
волинян

стаття

9.

Специфіка застосування
етнічних стереотипів у
ЗМК

тези

Особливості вивчення
етнічних стереотипів
українців

стаття

11.

Ефективність
експериментальних
методів дослідження у
вивченні соціальних
стереотипів

стаття

12

Стереотип
національного характеру
українців у прозових
жанрах фольклору

стаття

10.

О. О. Селіванова]. –
Переяслав-Хмельницький :
ПП “СКД”, 2011. – Вип. 8.
С. 113 – 119.
Фахове видання
Актуальні проблеми
сучасної філології.
Мовознавчі студії : [зб.
наук. пр. Рівненського
державного гуманітарного
університету]. – Рівне,
2012. – Вип. 20. – С. 174–
177.
Фахове видання
Літопис Волині :
всеукраїнський науковий
часопис. – Луцьк, ВНУ ім.
Лесі Українки. – 2012. –
Число 9. – С. 158-164.
Фахове видання
Актуальні проблеми
сучасної освіти та науки в
контексті
євроінтеграційного поступу
: матеріали Міжнародної
науково-практичної
конференції. – Луцьк :
ЛІРоЛ ун-ту «Україна»,
2015. – С. 106 – 108.
Українське
державотворення:
проблеми і сучасність : Зб.
наук. праць. [Ред. кол.: Г.В.
Бондаренко, О.Й.
Дем’янюк та ін.]. – Луцьк
– 2015. – Вип. X. – С. 183 –
190.
Соціальні
комунікації:
теорія і практика : наук
журн.
[наук.
ред.
О. М. Холод]. – Т. 3. – К.,
2016. – С. 108 – 113.
Фахове видання
Лінгвостилістичні студії :
наук. журн. / [редкол. : C.
К. Богдан (голов. ред.) та
ін.]. – Луцьк : Східноєвроп.
нац. ун-т ім. Лесі Українки,
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13.

Особливості розвитку
методології соціальних
комунікацій

тези

14.

Проблеми реалізації
інформаційного
забезпечення управління

тези

15.

Основні чинники впливу
на розвиток електронної
комерції у світі

стаття

16.

17.

Трансформація
фольклорних
стереотипів українців
в українській класичній
літературі

Специфіка сучасних
ділових комунікацій з

тези

2016. – Вип. 4. – С. 127 –
133. – Режим доступу:
http://lingvostud.at.ua
Фахове видання
Актуальні проблеми
сучасної освіти та науки в
контексті
євроінтеграційного поступу
: матеріали ІІ Міжнародної
науково-практичної
конференції. – Луцьк :
ЛІРоЛ ун-ту «Україна»,
2016.
Матеріали Всеукраїнської
науково-практичної
конференції
«Інформаційнодокументаційне
забезпечення сучасного
суспільства». – К. : Держ.
ун-т. телекомунікацій (м.
Київ, 19-20 травня, 2016
р.). – С. 96 – 98.
Матеріали доповідей
учасників IV
Міжвузівського науковопрактичного семінару
«Проблеми й перспективи
розвитку інформаційної,
бібліотечної та архівної
справи:» (грудень 2016 р.) :
Луцький інститут розвитку
людини Університету
«Україна» 2016. – Вип.4. –
С 141-146.
Збірник наукових праць за
матеріалами науковопрактичної конференції
«Електронний облік: система

2

2

5

Тарасюк
В.В.

2

впорядкування інформації та
реєстрації елементів
нематеріальної культурної
спадщини» (листопад 2016

тези

р.) – Київ : Український
центр культурних
досліджень; ред.
О.А. Буценка; упор. Л.
М. Снігирьова, В.
В. Телеуця – К. : НАКККМ,
2016. – с.36-37
Матеріали щорічної
наукової конференції

2

огляду на розвиток
інформаційних
технологій

18.

Вплив мас-медіа на
розвиток
інформаційного
суспільства України

19.

PR-технології

20.

Теорія та методологія соціальних
комунікацій

21.

Інформаційний сервіс
Інтернет

22.

Документне
забезпечення управління

Автор

Львівського торговельноекономічного університету
«Актуальні проблеми
економіки і торгівлі в
сучасних умовах
євроінтеграції». – Львів :
вид-во Львівського
торговельно-економічного
університету, 2017. – С.
438-439.
Актуальні проблеми
тези
сучасної освіти та науки в
контексті
євроінтеграційного поступу
: матеріали ІІІ Міжнародної
науково-практичної
конференції (Луцьк, 18-19
травн. 2017 р.) – Луцьк :
ЛІРоЛ ун-ту «Україна»,
2017. – 304 с.
Навчально-методичні праці
Луцьк: Луцький інститут
метод.
розвитку людини
реком.
Університету «Україна»,
2013. – 18 с.
Луцьк: Луцький інститут
метод.
розвитку людини
реком.
Університету «Україна»,
2016. – 21 с.
Луцьк: Луцький інститут
метод.
розвитку людини
реком.
Університету «Україна»,
2016. – 27 с.
метод.
Луцьк: ЛІРоЛ університету
реком.
“Україна”, 2016. – 23 с.
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