
СПИСОК 

наукових і навчально-методичних праць 

Бондаренко Галини Петрівни 

 

№ 

п/п 
Назва 

Характер 

роботи 
Вихідні дані 

Обсяг 

роботи, 

стор., 

друк. 

арк 

Співавтори 

1 2 3 4 5 6 

Публікації у фахових виданнях 
1 Формування дослідницької 

компетентності як чинник 

удосконалення 

професійної підготовки 

майбутніх учителів 

української мови та 

літератури 

друкована Духовність особистості: 

методологія, теорія і практика : 

збірник наукових праць / Гол. 

редактор Г. П. Шевченко. – Вип. 1 

(100). – Сєвєродонецьк: вид-во 

СНУ ім. В. Даля, 2021. - С. 46-

57. 
Збірник наукових праць 

«Духовність особистості: 

методологія, теорія і практика» 

внесено до переліку наукових 

фахових видань України, в яких 

можуть публікуватися результати 

дисертаційних робіт на здобуття 

наукових ступенів доктора і 

кандидата наук (затверджено 

наказом Міністерства освіти і 

науки України від 02.07.2020 № 

886, кат. Б). Журнал включено до 

Міжнародної бази даних Ulrich’s 

Periodical Directory (2013 р.), 

повнотекстової бази даних Open 

Academic Journals Index (2014 р., 

CGIJ OAJI – 0.350), Google 

Scholar (2014 р., h-індекс 2020 – 

15), Національної бібліотеки 

України ім. В. І. Вернадського 

(2008 р.), Міжнародної 

наукометричної бази даних Index 

Copernicus International (ICI 2019 

– 75.39). 

11 

(0,7 д.а.) 

 

2 Метод проектів як засіб 

стимулювання 

пізнавальної активності 

старшокласників на уроках 

української мови 

друкована Духовність особистості: теорія, 

методологія, практика: збірник 

наукових праць / Гол. редактор 

Г.П. Шевченко. Вип. 3 (102). 

Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. 

Даля, 2021. С. 37-47 

11 

(0,7д.а.) 

Без співаторів 

3 Листи Григорія Сковороди 

в контексті літератури 

українського бароко 

друкована Науковий вісник Міжнародного 

гуманітарного університету. 

Серія: філологія / Гол. редактори 

М.В. Мамич, В.Я. Мізецька. Вип. 

51. Т.2. Виданичий дім 

«Гельветика», 2021. С. 20-23. 

4 

(0,2) 

Без співавторів 

Публікації у нефахових виданнях 



4 Погляди Лесі Українки на 

національну школу й вчителя 

в нарисі «Волинські образки 

(Школа) 

друкована Леся Українка в 

національному та 

європейському контексті : 

збірник тез студентської 

конференції до 150-річчя від 

дня народження Лесі 

Українки (25 лютого 

2021 р., м. Сєвєродонецьк) / 

ред. колегія : Г. П. 

Бондаренко, В. Ю. Пустовіт. 

– Сєвєродонецьк : вид-во 

СНУ ім. В. Даля, 2021. – С. 

66-71. 

6 

(0,4) 

 

5 Козацькі літописи – 

самобутнє явище української 

історичної прози барокової 

доби 

друкована Матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної 

конференції «Вітчизняна 

наука на зламі епох: 

проблеми та перспектви 

розвитку» (14 листопада 

2021 року): Зб. наук. Праць. 

Переяслав, 2021. Вип. 74. С. 

127-129. 

3 

(0,15) 

О. Ворошилова 

6 Символічно-міфологічні 

образи у героїчній поемі 

«Слово про похід Ігорів» 

друкована Матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної 

конференції «Вітчизняна 

наука на зламі епох: 

проблеми та перспектви 

розвитку» (14 листопада 

2021 року): Зб. наук. Праць. 

Переяслав, 2021. Вип. 74. С. 

148-151. 

4 

(0,2) 

А. Шаблієнко 

7 Образ світу й мотиви 

шукання істинного щастя в 

поезії Григорія Сковороди 

друкована Матеріали Міжнародної 

науково-практичної 

інтрнет-конференції 

«Тенденції та перспективи 

розвитку науки і освіти в 

умовах глобалізації» (26 

листопада 2021 року): Зб. 

наук. Праць. Переяслав, 

2021. Вип. 75.С. 475-478. 

4 

(0,2) 

А.Юрченко 

8 Проблеми в навчанні 

аудіювання та шляхи їх 

подолання 

друкована Матеріали Міжнародної 

науково-практичної 

інтрнет-конференції 

«Тенденції та перспективи 

розвитку науки і освіти в 

умовах глобалізації» (26 

листопада 2021 року): Зб. 

наук. Праць. Переяслав, 

2021. Вип. 75. С. 306-309. 

4 

(0,2) 

І.Стешенко 



9 Рецепція педагогічних ідей Г. 

Сковороди в притчі «Вдячний 

еродій» 

друкована Матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної 

інтернет-конференції 

«Вітчизнянна наука на зламі 

епох: проблеми та 

перспективи розвитку» (14 

грудня 2021 року) ): Зб. 

наук. Праць. Переяслав, 

2021. Вип. 77. С.138-140 

3 

(0.15) 

Без співавторів 

10 Панорама політичного, 

духовно-релігійного, 

побутового життя на 

сторінках літопису «Повість 

минулих літ» 

друкована Матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної 

інтернет-конференції 

«Вітчизнянна наука на зламі 

епох: проблеми та 

перспективи розвитку» (14 

грудня 2021 року) ): Зб. 

наук. Праць. Переяслав, 

2021. Вип. 77. С. 143-146 

4 

(0,2) 

А. Колодяжна 

(СоУМ-20д) 

11 Пушко В. Використання 

учительського блогу в 

навчальному процесі 

друкована Матеріали Міжнародної 

науково-практичної 

інтрнет-конференції 

«Тенденції та перспективи 

розвитку науки і освіти в 

умовах глобалізації» (26 

листопада 2021 року): Зб. 

наук. Праць. Переяслав, 

2021. Вип. 77.С.294-297 

5 

(0,25) 

Науковий 

керівник 

Г.Бондаренко 

Навчально-методичні праці 
12 Методичні рекомендації до 

практичних занять із курсу 

«Методологія та організація 

наукових досліджень» (для 

студентів спеціальності 

014.01 «Середня освіта 

(українська мова і 

літератрура)» 

Друкована 

в 

електронн

ому 

вигляді, 

свідоцтво 

№ 8737 

Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. 

В. Даля, 2021. – 30с. 
30 

(1,4) 

Шепетко Ю.М. 

13 Методичні рекомендації до 

практичних занять з курсу 

«Давня українська 

література» (для студентів 

спеціальності 014.01 

«Середня освіта (українська 

мова та література)») / Уклад.: 

Г.П. Бондаренко. – 

Сєвєродонецьк: вид-во СНУ 

ім. В. Даля, 2021. – 50 с. 

Друкована 

в 

електронн

ому 

вигляді, 

свідоцтво 

№ 8829 

Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. 

Даля, 2021. – 50 с. 
50 

(2,3) 

Без співаторів 



14 Методичні рекомендації до 

самостійної роботи з курсу 

«Давня українська 

література» (для студентів 

спеціальності 014.01 

«Середня освіта (українська 

мова та література)») / Уклад.: 

Г.П. Бондаренко. – 

Сєвєродонецьк: вид-во СНУ 

ім. В. Даля, 2021. – 17 с. 

Друкована 

в 

електронн

ому 

вигляді, 

свідоцтво 

№ 8844 

Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. 

Даля, 2021. – 17 с. 
17 

(1) 

Без співавторів 

15 Методичні вказівки до 

практичних занять із 

дисципліни «Методика 

навчання української мови в 

ЗСО» Ч.ІІ (для здобувачів 

вищої освіти спеціальності 

014.01 «Середня освіта 

(українська мова і 

література)» денної та заочної 

форм навчання) / Уклад.: 

Г.П. Бондаренко – 

Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ 

ім. В. Даля, 2021. – 68 с. 

 

Друкована 

в 

електронн

ому 

вигляді, 

свідоцтво 

№ 8854 

Від 

04.11.2021 

Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ 

ім. В. Даля, 2021. – 68 с. 
 

68 

(3,7) 

Без співавторів 

16 Методичні вказівки до 

практичних занять із 

дисципліни «Методика 

навчання української мови в 

ЗСО» Ч.І (для здобувачів 

вищої освіти спеціальності 

014.01 «Середня освіта 

(українська мова і 

література)» денної та заочної 

форм навчання) / Уклад.: 

Г.П. Бондаренко – 

Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ 

ім. В. Даля, 2021. – 58 с. 

 

Друкована 

в 

електронн

ому 

вигляді, 

свідоцтво 

№ 8853 

Від 04.11. 

2021 

Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ 

ім. В. Даля, 2021. – 58 с. 
 

58 

(3,2) 

Без співавторів 

17 Методичні рекомендації до 

самостійної роботи з 

дисципліни «Методика 

навчання української мови в 

ЗСО» для здобувачів вищої 

освіти спеціальності 014.01 

«Середня освіта (українська 

мова та література)» денної та 

заочної форм навчання / Укл. 

Г.П. Бондаренко – 

Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ 

ім. В. Даля, 2021. – 50 с. 

 

Друкована 

в 

електронн

ому 

вигляді, 

свідоцтво 

№ 8907 

Від 28.12. 

2021 

Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ 

ім. В. Даля, 2021. – 50 с. 

 

50 

(2,3) 

Без співавторів 

 

 

 

Автор         Г.П. Бондаренко 

 


