
СПИСОК 

наукових і навчально-методичних праць 

старшого викладача кафедри української філології та журналістики  

Галенко Анни Миколаївни 

 

№ 

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 

лінгвокраїнознавчої 

компетенції на матеріалі 

поетичних творів  

 

Друкован

а  

Вісник ЛНУ імені Тараса 

Шевченка. – № 6 (217) 

березень Ч. ІІ. – Луганськ, 

2011 .– 123 с. – С. 100-107.  

8 

(0,5д.а

.) 

Без 

співавторів 

2 Використання корпусів 

текстів у процесі 

формування 

культурологічної 

компетентності студентів-

філологів  

Друкован

а 

Вісник ЛНУ імені Тараса 

Шевченка. – № 21 (256) 

листопад. – Луганськ, 2012. 

– 198 с. – С. 35-42. 

8 

(0,6д.а

.) 

Без 

співавторів 

3 Культурологічна 

компетентність у структурі 

професійних 

компетентностей студентів 

філологічних 

спеціальностей  

Електрон

на 

Електронне наукове 

видання «Науковий вісник 

Донбасу». Педагогічні 

науки. - № 4 (20), 2012.  

http://nvd.luguniv.edu.ua/arch

iv/NN20/12gamsfs.pdf  

13 

(0,8д.а

.) 

Без 

співавторів 

4 Система лексичних вправ 

як засіб формування 

культурологічної 

компетентності студентів 

філологічних 

спеціальностей  

 

Друкован

а 

Науковий часопис 

Національного 

педагогічного університету 

імені М. П. Драгоманова. 

Серія 16. Творча 

особистість вчителя: 

проблеми теорії і практики: 

«Актуалітети філологічної 

освіти та науки»: збірник 

наукових праць / М-во 

освіти і науки України, Нац. 

пед. ун-т ім. М.П. 

Драгоманова ; [редкол. В. 

П. Андрущенко [та ін.]].  – 

К.: Вид-во НПУ ім. 

М.П.Драгоманова, 2013. – 

Вип. 20 (30). – 219 с. – С. 53-

59.  

5 

(0,3д.а

.) 

Без 

співавторів 

http://nvd.luguniv.edu.ua/archiv/NN20/12gamsfs.pdf
http://nvd.luguniv.edu.ua/archiv/NN20/12gamsfs.pdf


5 Культурологічний 

компонент становлення 

мовної особистості 

студента-філолога  

Друкован

а  

Вісник Прикарпатського 

національного університету. 

Серія: Педагогіка. Випуск 

XLVIII. – Івано-Франківськ: 

Вид-во Прикарпатського 

національного університету 

ім. В. Стефаника, 2013. – 

200 с. – С. 33-37. (фахове 

видання, затверджене 

президією ВАК України; 

серія "Педагогіка"). 

0,3 д.а. Без 

співавторів 

Монографії  

 Галенко А. М. 

Становлення мовної 

особистості майбутнього 

педагога засобами 

національно маркованої 

лексики //  

 

друкован

а 

Шляхи формування 

соціокультурної 

компетентності майбутніх 

учителів: Колективна 

монографія / За наук. ред. 

проф. В.І. Бадер. – К.: Вид-

во НПУ ім. 

М.П. Драгоманова, 2014. – 

310 с. – С. 103-121. 

19 (1,1  

д.а.) 
Без 

співавторів 

 Національно маркована 

лексика у навчанні 

сучасного філолога  

друкован

а 

Актуальні тенденції 

розвитку сучасних мов: 

колективна монографія / [Г. 

П. Бондаренко, А. М. 

Галенко, І. Я. Глуховцева, 

О. А. Карловас, І. М. 

Кошман, О. Л. Кравченко, 

О. С. Куцевська, Є. О. 

Соломін] ; [відп. ред. І. М. 

Кошман]. – Сєвєродонецьк : 

Вид-во СНУ ім. В. Даля, 

2020. – 184 с. – с.26-40. 

15 

(1д.а.) 
 

 

Без 

співавторів 

Публікації у нефахових виданнях 

 Методичні передумови 

комунікативного підходу до 

навчання української мови 

як іноземної  

Друкован

а  

Лінгводидактика: теорія, 

методика, досвід: збірник 

наукових праць / За заг. ред. 

проф. В. І. Бадер. – Вип. І. – 

Слов’янськ: СДПУ, 2011. – 

164 с. – С. 142-148. 

7 

(0,5д.а

.) 

Без 

співавторів 

 До проблеми 

культурологічного підходу 

у викладанні української 

мови у вищій школі  

Друкован

а  

Лінгводидактика: теорія, 

методика, досвід: збірник 

наукових праць / За заг. ред. 

проф. В. І. Бадер. – Вип. ІІ. 

– Слов’янськ: СДПУ, 2012. 

– С. 119-125. 

 

7 

(0,5д.а

.) 

Без 

співавторів 



 Культурологічний аспект 

формування фахової 

компетентності студентів 

філологічних 

спеціальностей 

 

Друкован

а 

Збірник наукових праць 

учасників ІІ Всеукраїнської 

науково-практичної 

конференції «Фахова мова 

як динамічний функційний 

різновид загальнонародної 

української мови», (м. 

Луганськ,30-31 травня 

2013 р.). – Луганськ: Вид-

во «Ноулідж», 2013. – 

175 с. – с. 45-52. 

0,4 д.а. Без 

співавторів 

 Вплив культурологічного 

наповнення мовознавчих 

дисциплін на формування 

мовної особистості 

студентів-філологів.  

 

друкована «Лабіринти реальності». 

Збірник наукових праць (за 

матеріалами ІІІ 

Міжнародної науково-

практичної конференції 30-

31 жовтня 2016 року) / за 

заг.ред. д. філос. н. Журби 

М.А. –– Монреаль: ЦСП 

«НБК»; Сєверодонецьк: 

вид-во СНУ ім. В. Даля. – 

2016. – С. 108-111. 

0,3 д.а. Без 

співавторів 

Матеріали конференцій 

 Навчання діалогічного 

мовлення під час вивчення 

української мови як 

іноземної  

друкован

а 

Збірник матеріалів 

студентсько-викладацької 

наукової конференції, 

присвяченої 90-річчю 

Східноукраїнського 

національного університету 

імені Володимира Даля 

(філологічний факультет)/ 

За ред. І. В. Магрицької. – 

Луганськ, 2010. – 156 с. – 

С. 29-37. 

9 (0,5 

д.а.) 

Без 

співавторів 

 Юридична термінологічна 

система: сучасний стан  

Друкован

а  

Гуманітарні проблеми 

сучасного розвитку 

суспільства: Матеріали 

наукової конференції, м. 

Сєвєродонецьк, 11-12 січня 

2017 р. – Сєвєродонецьк: 

вид-во СНУ ім. В. Даля, 

2017. – 254 с. – с. 147-150. 

0,5 д.а. Нікітіна О.В. 

 Можливості корпусних 

технологій у філологічній 

освіті  

 

Друкован

а 

Сучасні технології в науці 

та освіті: матеріали 

Міжнародної науково- 

практичної конференції ; 

19-22 лютого 2018 р., м. 

Сєвєродонецьк / Гол. ред. О. 

І. Рязанцев. – 

Сєвєродонецьк: вид-во СНУ 

ім. В. Даля, 2018. – 220 с. – 

С. 63-65. 

3 

(0,2д.а

.) 

 



 Дослідження концепту 

«свобода» за допомогою 

корпусу текстів  

 

Друкован

а 

Образне слово Луганщини : 

матеріали ХVІІI Всеукр. 

наук.-практ. конф. імені 

Віктора Ужченка (15 травня 

2019 р., м. Старобільськ) до 

80-річчя присвоєння імені 

Тараса Шевченка 

Луганському національному 

університету / за заг. ред. 

проф. А. В. Нікітіної ; Держ. 

закл. „Луган. нац. ун-т імені 

Тараса Шевченка”. Вип. 18. 

Старобільськ : Вид-во ДЗ 

„ЛНУ імені Тараса 

Шевченка”, 2019. 419 с – 

82-85 

4 

(0,2д.а

.) 

Дерід Є. 

  Мовленнєві формули у 

виборчому праві як засіб 

заохочення до чесних 

виборів  

 

Друкован

а 

 Гуманітарні студії в 

сучасному світі: матеріали 

Регіонального круглого 

столу, м. Кривий Ріг, 22 

березня 2019 року / 

Упорядники: Пономаренко 

К.В. та інш. Кривий Ріг : 

ДЮІ МВС України, 2019. 

125 с. – С.105-109.  

5 

(0,3д.а

.) 

Галушко В.Г. 

 Сучасні аспекти розвитку 

юридичної термінології  

 

Друкован

а 

 Гуманітарні студії в 

сучасному світі: матеріали 

Регіонального круглого 

столу, м. Кривий Ріг, 22 

березня 2019 року / 

Упорядники: Пономаренко 

К.В. та інш. Кривий Ріг : 

ДЮІ МВС України, 2019. 

125 с. – С. 111-115.   

6 

(0,3д.а

.) 

Капінос Д.В. 

 Стан розвитку юридичної 

терміносистеми 

Друкован

а 

Сучасні виклики і актуальні 

проблеми науки, освіти та 

виробництва:міжгалузеві 

диспути [зб. наук. пр.]: 

матеріали IV міжнародної 

науково-практичної 

інтернет-конференції (Київ, 

15 травня 2020 р.). Київ, 

2020. 464 с. – C. 419-424. 

 

5 

(0,3д.а

.) 

Степанова 

Г.А. 

  Функціонування 

української мови в 

інформаційному просторі  

Друкован

а 

Концептуальні шляхи 

розвитку науки (частина 1): 

матеріали V Міжнародної 

науково-практичної 

конференції м. Київ,14-15 

травня 2020р. –  м.Київ: 

МЦНід, 2020. – 56 с. – С.49-

51. 

 Золкіна А.В. 



 Дослідження 

лінгвокультуреми «вінок» 

у творах Лесі Українки за 

допомогою корпусів 

текстів  

Друкован

а 

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. – 83 

с. -52-56. 

5 

(0,3д.а

.) 

Юрченко 

А.Ю. 

 Лінгвокультуреми на 

позначення рослин у драмі-

феєрії Лесі Українки 

«Лісова пісня» //  

Друкован

а 

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. – 83 

с. -60-65. 

6 

(0,3д.а

.) 

Шаблієнко 

А.М. 

Навчально-методичні праці 

 Методичні вказівки до 

вивчення дисципліни 

“Українська мова (за 

професійним 

спрямуванням)” для 

слухачів післядипломної 

освіти за напрямом 

«Філологія» 

Електрон

на 

Укл.: А. М. Галенко. – 

Луганськ: Вид-во 

Східноукраїнського 

національного університету 

імені Володимира Даля, 

2010. Свідоцтво про 

публікацію № 4671 від 

05.12.2010. – 60 с. 

 

 

60 

(3,3д.а

.) 

Без 

співавторів 

 Методичні рекомендації до 

самостійної роботи з курсу 

“Українська мова за 

професійним 

спрямуванням» (для 

студентів філологічних 

спеціальностей) 

Електрон

на 

Укл.: А.М. Галенко. – 

Сєверодонецьк: Вид-во 

Східноукр. нац. ун-ту 

ім. В. Даля, 2017. – 41 с. 

41 

(2,5д.а

.) 

Без 

співавторів 

 Методичні рекомендації до 

практичних занять із курсу 

“Українська мова за 

професійним 

спрямуванням» (Науковий 

стиль) (для студентів 

філологічних 

спеціальностей) 

Електрон

на 

Укл.: А.М. Галенко. – 

Сєверодонецьк: Вид-во 

Східноукр. нац. ун-ту 

ім. В. Даля, 2017. – 45 с. 

 

  

45 

(1,8д.а

.) 

Без 

співавторів 



 Методичні вказівки до 

семінарських занять із 

дисципліни “Антична 

література» (для студентів 

денної форми навчання 

спеціальності «Середня 

освіта (українська мова та 

література)»  

Електрон

на 

Уклад.: А.М. Галенко. – 

Сєверодонецьк: вид-во СНУ 

ім. В. Даля, 2018.  – 33 с. 

33 (1,9 

д.а. ) 

Без 

співавторів 

 Методичні вказівки до 

семінарських занять із 

дисципліни “Вступ до 

літературознавства та 

історія українського 

літературознавства» (для 

студентів денної форми 

навчання спеціальності 

«Середня освіта 

(українська мова та 

література)»   

Електрон

на 

Уклад.: А.М. Галенко. – 

Сєверодонецьк: вид-во СНУ 

ім. В. Даля, 2018. – 22 с. 

22 (1,4 

д.а. ) 

Без 

співавторів 

 Методичні вказівки до 

семінарських занять із 

дисципліни “Історія 

українського 

літературознавства» (для 

студентів денної форми 

навчання спеціальності 

«Середня освіта 

(українська мова та 

література)»  

Електрон

на 

Уклад.: А.М. Галенко. – 

Сєверодонецьк: вид-во СНУ 

ім. В. Даля, 2018. – 25 с. 

25 (1,4 

д.а. ) 

Без 

співавторів 

 Методичні вказівки до 

семінарських занять із 

дисципліни 

«Орфографічний та 

орфоепічний практикум» 

(для студентів денної 

форми навчання 

спеціальності «Середня 

освіта (українська мова та 

література)»  

Електрон

на 

Уклад.: А.М. Галенко. – 

Сєверодонецьк: вид-во СНУ 

ім. В. Даля, 2018.  – 39 с. 

39 (2,2 

д.а. ) 

Без 

співавторів 

 Методичні вказівки до 

семінарських занять із 

дисципліни 

«Літературознавство» (для 

студентів денної форми 

навчання спеціальності 

«Журналістика») 

Електрон

на 

Уклад.: А.М. Галенко. – 

Сєверодонецьк: вид-во СНУ 

ім. В. Даля, 2019. – 27 с. 

 

 

 

27 (1,5 

д.а. ) 

Без 

співавторів 



 Методичні вказівки до 

самостійної роботи із 

дисципліни “Когнітивна 

лінгвістика» (для студентів 

заочної форми навчання 

спеціальності «Філологія. 

Українська мова та 

література»)   

 

Електрон

на 

Уклад.: А.М. Галенко. – 

Сєверодонецьк: вид-во СНУ 

ім. В. Даля, 2019. – 25 с. 

25 

(1,4д.а

.) 

Без 

співавторів 

 Методичні вказівки до 

семінарських занять із 

дисципліни «Українська 

мова за професійним 

спрямуванням» (для 

студентів денної форми 

навчання спеціальності 

«Право»)  

Електрон

на 

Уклад.: А.М. Галенко. – 

Сєверодонецьк: вид-во СНУ 

ім. В. Даля, 2020. – 46 с. 

46 

(2,6д.а

.) 

Без 

співавторів 

 Методичні вказівки до 

самостійної роботи із 

дисципліни «Українська 

мова за професійним 

спрямуванням» (для 

студентів денної форми 

навчання спеціальності 

«Право»)  

 

Електрон

на 

Уклад.: А.М. Галенко. – 

Сєверодонецьк: вид-во СНУ 

ім. В. Даля, 2020. – 45 с. 

45      

(2,6д.а

.) 

Без 

співавторів 

 Методичні вказівки до 

семінарських занять із 

дисципліни «Історія 

світової літератури. 

Античність. Середньовіччя. 

Відродження» (для 

студентів денної форми 

навчання спеціальності 

«Середня освіта. 

Українська мова та 

література»)  

Електрон
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