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Крайнікова Т. С. Культура медіаспоживання в Україні: від 

консьюмеризму до просьюмеризму / Тетяна Крайнікова / За наук. ред. 

проф. В. В. Різуна. — Бориспіль : Люксар, 2014. — 372 с. 

Загальна кількість колективних — 3 

Розділи у колективних монографіях: 

1) Крайнікова Т. С. Редакційний стиль е-ВУЕ та формування 

екосистеми бренда «Великої української енциклопедії» // 

Енциклопедичні видання в сучасному інформаційному просторі : 

монографія. Київ : ДНУ «Енциклопедичне видавництво», 2017. 

С. 251–261. 

2) Крайнікова Т. С. Теоретична модель змістової культури 

енциклопедичного видання // Традиції та сучасні концепти 

енциклопедичної справи в Україні : монографія. Київ : ДНУ 

«Енциклопедичне видавництво», 2018. С. 84–91. 

3) Крайнікова Т. С. Веб-аналітика основа розвитку енциклопедичного 

проекту // Енциклопедичні проекти чинники національного поступу : 

монографія. Київ : ДНУ «Енциклопедичне видавництво», 2020. 

С. 133–141. 

Навчальні та 
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(підручники, 

навчальні 

посібники, 
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розробки тощо) 
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http://labs.journ.univ.kiev.ua/vsr/posibnyk-krajnikova-t-kultura-vydannya/ 
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1) Редакторська підготовка текстів е-ВУЕ портальної версії 

«Великої української енциклопедії»За ред. д. і. н., проф. Киридон А. 

М.; відп. за вип. д. н. соц. ком. Крайнікова Т. С. К. : Державна наукова 

установа «Енциклопедичне видавництво», 2017. 124 с. 

2) Велика українська енциклопедія. Тематичний реєстр гасел з 

напряму «Соціологічні науки» За заг. ред. д. і. н., проф. 

Киридон А. М. Київ : Державна наукова установа «Енциклопедичне 

видавництво», 2018. 194 с. 
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