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Державні нагороди та почесні звання:  

 «Заслужений працівник освіти України” (1997), 

 Депутат міської Ради ІІІ, IV, V скликання, голова постійної комісії з 

питань культури, освіти, науки, із справ молоді та спорту. Член 

обласної асоціації жіночих організацій , голова міжнародного жіночого 

клубу “Зонта”, член Одеської обласної Ради миру (з 1998), 

 Лауреат конкурсу громадської гуманітарної організації “Фонд 

Відродження Одеси ім. братів Де-Рибас” у програмі “Золотий фонд 

Одеси – жінка року – жінка ХХ століття” у номінації просвіта (1996), 

 Подяка Президента України (листопад 1999), 

 Почесна грамота Одеської облради (травень 2000), 

 Відзнака голови Приморської рай адміністрації м. Одеси (8.05.2001),  

 Відзнака Президента України – Орден княгині Ольги ІІІ ступеню 

(7.05.2001), 

 Лауреат муніципальної акції “Одесит року” із врученням почесного 

знаку “Кришталева перлина” (2002), 

 Почесна грамота Одеської обласної Ради (2003), 

 Почесні грамоти одеського міського голови (2003, 2004), 

 Пам’ятний нагрудний знак “60 років визволення Одеси від 

фашистських загарбників” (5.05.2004), 

 Почесна відзнака Одеського міського голови ім. Г. Г. Маразлі ІІІ 

ступеню (2.09.2004), 

 Почесна грамота Міністерства освіти України (№ 51098). 

 Орден княгині Ольги ІІ ступеню (2013 р.)  

 

 

 



Основний напрямок   наукової  діяльності 

 Стилістика тексту 

 

Кандидатська дисертація 

«Композиционно-архитектонические и синтаксические особенности 

публицистики Эрнста Морица Арндта» 

Місце захисту 

м. Одеса 

Рік захисту 
1985 

 

Дисертації, які були захищені під керівництвом ученого: 

 Шапошнікова Н. П. Адаптація учнів професійно-технічного училища 

до умов ринкової економіки засобами педагогічного менеджменту (за 

спеціальністю 13.00.04: теорія, методика професійної освіти) – 2001 р. 

 Діденко М. О. - Політичний виступ як тип тексту (на матеріалі 

виступів німецьких політичних діячів кінця XX ст.) (за спеціальністю 

10.02.04: германські мови) – 2001 р. 

 Козак С. В. Формування іномовної комунікативної компетенції 

майбутніх фахівців морського флоту (за спеціальністю 13.00.04: теорія і 

методика професійної освіти) – 2001 р. 

 

Учбова діяльність (списки дисциплін, лекційні курси): 

 Стилістика німецької мови 

 Лінгвокраїнознавство Німеччини 

 Етика ділового спілкування 

 

Наукові праці з 2000 р. 

 
Монографії, навчальні та науково-методичні посібники 

 

2001 

 

Методичні вказівки з навчання аудіюванню німецького аутентичного 

мовлення для студентів 1 та 2 курсів факультету РГФ / Л. М. Голубенко, 

Т. Д. Вербицька, О. М. Чумаков. – Одеса : Астропринт, 2001. – 27 с. 

 

Методичні вказівки з розмовної практики німецької мови для студентів 

старших курсів / Л. Н. Голубенко. – Одеса : Фенікс, 2001. 

 

Моделирование и анализ нестандартного урока иностранного языка : навч.-

метод. рек. / Л. Н. Голубенко. – Одеса, 2001.  (з грифом МОН України) 

 



 

2002 
 

Текст как единица научно-гуманистического сплава / Л. Н. Голубенко, 

С. В. Плотницкая, О. И. Еременок. – Київ, 2002. 
 

2003 

 

Практикум з курсу «Вступ до германської філології». – Одеса : Астропринт, 

2003. – Ч. 1. – 40 с. 
 

2005 
 

Методична розробка до практичного курсу з нiмецької мови для студ. 1 та 2 

курсiв факультету РГФ / Т. Д. Вербицька, Л. М. Голубенко, М. О. Дiденко [та 

ін.]. – Одеса : Астропринт, 2005. – 79 с. 

 

Основи написання наукової студентської роботи з фiлологiї : посiбник / 

Л. М. Голубенко, О. П. Мотузкова, Т. Є. Єрьоменко. – Вiнниця : Нова книга, 

2005. – 79 с. 

 

2006 

 

Практикум з курсу «Вступ до германської філології» : ч. 1 / Л. М. Голубенко, 

І. Г. Кулина, Т. Б. Козак. – Одеса : Астропринт, 2006. – 150 с. 

 

2007 

 

Магістерська робота з іноземної мови : поради і рекомендації : навч. посібник 

/ Л. М. Голубченко. – Одеса, 2007. – 83 с. 

 

Методичні розробки до розмовної практики з німецької мови для студентів 

ІV та V курсів факультету РГФ /  Л. М. Голубенко, С. С. Богуславський, 

О. Л. Мельничук. – Одеса : Фенікс, 2007. – 38 с. 

 

Практикум з курсу «Історія німецької мови (давньоверхньонімецький 

період)» : ч. 2 / Л. М. Голубенко, І. Г. Кулина,О. В. Магера. – Одеса, 2007. 

 

2011 

 

Методика навчання іноземних мов. Теорія навчання іноземних мов : навч. 

посібник для студ. класичних та пед. ун-тів / М. О. Панченко, 

Л. М. Голубенко, В. П. Коляда, Т. Л. Караваєва. – Одесса : Астропринт, 2011. 

– 183 с. 

 



Практичний курс німецької мови для студентів факультетів романо-

германської філології та педагогічних ВНЗ : підручник для студ. 1-го та 2-го 

курсів / Т. Д. Вербицька, Л. М. Голубенко, М. О. Діденко, 

Н. Ю. Колесниченко. – Одеса : Астропринт, 2011. – 328 с.  

 

2008 

 

Методична  розробка  для практичного курсу з німецької мови для  студентів 

III курсу факультету РГФ / Л. М. Голубенко. – Одеса : Фенікс, 2008. – 72 с. 

 

Kurzgefasste Grammatik zur arbeit mit mittelhochdeutschen texten / 

L. N. Golubenko. – Одеса : Фенікс, 2008. – 20 с. 

 

 2009 

 

Методичний посібник з розмовної практики німецької мови для студентів ІІ-

ПІ курсів філологічного факультету / Л. М. Голубенко. – Одеса : Фенікс, 

2009. – 46 с. 

 

2010 

 

Збірник граматичних вправ і тестів з німецької мови : для студ. II-III курсів 

філологічного факультету / Л. М. Голубенко, Л. В. Доленко. – Одеса : Фенікс, 

2010. – 119 с. 

 

2011 

 

Історія німецької мови: практикум з курсу : для студ. фак. РГФ (заочна форма 

навчання) / Л. М. Голубенко, Ю. В. Іваницька, Т. Б. Козак. – Одеса : Фенікс, 

2011. – 59 с. 

 

Методичний посібник з німецької мови для роботи з текстами за фахом : для 

студ. I- II курсів економіко-правового факультету (денна та заочна форми 

навчання) / Л. М. Голубенко, Л. В. Доленко, Т. Б. Козак. – Одеса : Фенікс, 

2012. – 111 с. . 

 

Основи теоретичної фонетики німецької мови : навчально-методичний 

посібник / Л. М. Голубенко, І. Г. Кулина, І. В. Никифоренко. – Одеса : 

Атлант, 2011. – 52 с. 

 

2012 

 

Організація педагогічної практики на факультеті романо-германської 

філології : методичні рекомендації / Л. М. Голубенко, М. О. Князян, 

О. С. Цокур. – Одеса : Астропринт, 2012. – 19 с. 



Теоретичні та практичні вказівки для написання наукових робіт німецькою 

мовою : методична розробка / Л. М. Голубенко, Т. Д. Вербицька, 

О. Г. Васильченко. – Одеса : Фенікс, 2012. – 35 с. 

 

2013 

 

Практичний курс німецької мови для студ. фак. романо-германської філології 

та педагогічних ВНЗ : підручник для студ. першого та другого курсів / 

Т. Д. Вербицька, Л. М. Голубенко, М. О. Діденко. – 2-е вид., стереотип. – 

Одеса : Астропринт, 2013. – 328 с. 

 

2014 

 

Практикум з лексикології сучасної німецької мови / Л. М. Голубенко, 

М. О. Діденко, Л. О. Берлінська. – Одеса, 2014. – 35 с. 
 

Статті: 

 

2000 

 

Дидактические  основы обучения монологической речи / Л. Н. Голубенко // 

Друга міжнародна науково-практична конференція з питань методики 

викладання іноземної мови, присвячена пам’яті В. Л. Скалкiна (15-17 груд. 

2000 р., м. Одеса) : зб. наук. пр. – Одеса, 2000. 

 

Итальянский язык в Новороссийском университете / Л. Н. Голубенко // 

Записки з романо-германської філології : зб. наук. пр. ф-ту РГФ. – Одеса, 

2000. – Вип. 8.  
 

О задачах подготовки будущих специалистов к профессионально-

ориентированной коммуникации с зарубежными коллегами / Л. Н. Голубенко 

// Матеріали звітної наукової конференції професорсько-викладацького 

складу факультету РГФ. – Одеса, 2000. 

 

О фразеологической системе і научно-технического текста / Л. Н. Голубенко // 

Друга міжнародна науково-практична конференція з питань методики 

викладання іноземної мови, присвячена пам’яті В. Л. Скалкiна  (15-17 груд. 

2000 р., м. Одеса) : зб. наук. пр. – Одеса, 2000. 

 

Об интенсификации форм профессиональной переподготовки     

преподавателей иностранных языков / Л. Н. Голубенко // Збірник матеріалів 

науково-практичної конференції, присвяченої пам'яті Д. М. Грішина. – 

Липецьк,  2000. 



Обучение посредническим средствам иностранного языка в опоре на 

межъязыковой перенос / Л. Н. Голубенко // Матеріали звітної наукової 

конференції професорсько-викладацького складу ф-ту РГФ. – Одеса, 2000. 

 

Особенности курса «Страноведение» для студентов гуманитарных факультетов 

/ Л. Н. Голубенко // Друга міжнародна науково-практична конференція з 

питань методики викладання іноземної мови, присвячена пам’яті 

В. Л. Скалкiна  (15-17 груд. 2000 р., м. Одеса) : зб. наук. пр. – Одеса, 2000. 

 

Система подготовки педагогов в ФРГ / Л. Н. Голубенко // Матеріали звітної 

наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету РГФ. – 

Одеса, 2000. 

 

Феномен коммуникативного посредничества. Его роль в становлении 

филолога / Л. Н. Голубенко // Записки з романо-германської філології : зб. 

наук. пр. ф-ту РГФ. – Одеса, 2000. – Вип. 7. 
 

Farbwarhhehmung und Bezeichnung / L. N. Golubenko // Паростки : зб. студ. 

наук. робіт. – Одеса, 2000. 

 

On   the  Role  of   the  Title  in l Organization  of Ambiguity in . E. Hemingway's 

Short Stories / L. N. Golubenko // Функціональна лінгвістика. Мова. Культура. 

Суспільство : матеріали конф. (9-14 жовт. 2000 р.). – Ялта, 2000. 
 

2001 

Англомовна експансія в українському та російському мовленні кінця XX-

початку XXI ст. : загальна характеристика / Л. М. Голубенко // Записки з 

романо-германської філології : зб. наук. пр. ф-ту РГФ. – Одеса, 2001. – 

Вип. 10.  

 

Учет лингвострановедческого компонента при обучении профессионально 

ориентированной коммуникации / Л. Н. Голубенко // Стратегії та методи 

навчання мовам для спеціальних цілей : наук.-метод. матеріали 5-ої 

ювілейної міжнар. конф. (11-12 жовт. 2001 p.). – Київ, 2001. 

 

Developing Communicative Skills / L. N. Golubenko // Мовна комунікація та 

методика викладання іноземних мов : матеріали наук.-метод. конф. – Одеса, 

2001. 

 

Stress-free language acquisition / L. N. Golubenko // Third South Ukraine Regional 

Conference (23-24 November 2001, Odessa). – Odessa, 2001. 

 

 

 

 



2002 

 

Англоязычная  экспансия  в русской и украинской речи конца XX начала 

XXI вв. : лингвистический  статус и функции / Л. Н. Голубенко // Записки з 

романо-германської філології : зб. наук. пр. ф-ту РГФ. – Одеса, 2002. – 

Вип. 11. – С. 134-156. 

 

Лингвострановедческий компонент оригинальных текстов / Л. Н. Голубенко // 

3-я міжнародна науково-практична конференція з питань методики 

викладання іноземної мови, присвячена пам'яті проф. В. Л. Скалкіна. – Одеса, 

2002. – С. 17-20. 

 

Некоторые  вопросы  обучения сочетаемости слов (на материале немецкого и 

английского языков) / Л. Н. Голубенко // 3-я міжнародна науково-практична 

конференція з питань методики викладання іноземної мови, присвячена 

пам'яті проф. В. Л. Скалкіна. – Одеса, 2002. – С. 124-126. 

 

Понятие и термины современной методики / Л. Н. Голубенко // 3-я 

міжнародна науково-практична конференція з питань методики викладання 

іноземної мови, присвячена пам'яті проф. В. Л. Скалкіна. – Одеса, 2002. – 

С. 127-131. 

 

Принцип сознательности при обучении грамматике / Л. Н. Голубенко // 

Непрерывное обучение иностранным языкам : методология, теория, практика 

: материалы докл. междунар. научн.-практ. конф. – Минск, 2002. – С. 146-149. 

 

Психолінгвістичні  основи навчання  англійської монологічної  мови  на   

підставі автентичного тексту / Л. М. Голубенко // Новi технологiї навчання : 

наук.-метод. зб. – Київ, 2002. – Вип.. 33. – С. 211-223. 
 

Motivated  classroom speaking activities / L. N. Golubenko // Педагогічні науки. 

– Херсон, 2002. – Вип. 32. – С. 40-42. 

 

2003 

 

Лингвострановедческий  и культурный  компоненты аутентичных текстов / 

Л. Н. Голубенко, С. В. Плотницкая // Наша школа. – № 1. – 2003. – С. 9-12. 

 

О типах педагогичекой грамматики / Л. Н. Голубенко // Непрерывное 

обучение иностранным языкам : методология, теория, практика : материалы 

докл. междунар. науч.-практ. конф. (23-24 дек. 2003 г.). – Минск, 2003. – Ч. 1. 

– С. 152-156. 

 

Обращение как композиционный элемент  авторской речи (на материале 

публицистики Э. М. Арндта) / Л. Н. Голубенко // Функціонування російської і 



української мов в епоху глобалізації : 10-а міжнар. конф. з функціон. 

Лінгвістики. – Ялта, 2003. – С. 78-80. 

 

Обучение английскому языку в контексте диалога культур / Л. Н. Голубенко // 

Непрерывное обучение иностранным языкам : методология, теория, практика 

: материалы докл. междунар. науч.-практ. конф. (23-24 дек. 2003 г.). – Минск, 

2003. – Ч. 2. – С. 46-50. 

 

Семантические роли подлежащего (на материале современных английского и 

немецкого языков) / Л. Н. Голубенко // Матеріали 8-ої міжнародної науково-

методичної конференції удосконалення підготовки фахівців. – Одеса, 2003. 

 

Структурная парадигма предложения как средство кодирования информации 

(на материале  немецкого и английского языков) / Л. Н. Голубенко // Два 

століття Харківської лінгвістичної школи : 2-і Каразінські читання : матеріали 

Всеукр. наук. конф. (5 лют. 2003 р.). – Харків, 2003. – С. 41-42. 

 

Этносемантические исследования политической лексики в аспекте 

межкультурной коммуникации / Л. Н. Голубенко // Актуальні проблеми 

металінгвістики : зб. ст. за матеріалами 3-ої міжнар. конф. – Черкаси, 2003. – 

С. 173-176. 

 

2004 

 

К вопросу об истории становлення футбольной терминологии в немецком 

языке / Л. Н. Голубенко // Записки з романо-германської філології : зб. наук. 

пр. ф-ту РГФ. – Одеса, 2004. – Вип. 15. – С. 46-51. 

 

Лингвострановедческий потенциал аутентичных текстов / Л. Н. Голубенко // 
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