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Данилюк Ніна Олексіївна : біобібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т 

ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. І. П. Сидорук ; упоряд. Н. О. Данилюк. 

– Луцьк, 2018. – 70 с. – (Серія «Біобібліографія вчених Східноєвропейського 

національного університету імені Лесі Українки»). 

 

 

 

 

Біобібліографічний покажчик підготовлено до ювілею доктора 

філологічних наук, професора кафедри української мови 

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки – Ніни 

Олексіївни Данилюк. 

Уміщено бібліографію праць науковця, що охоплюють період від 1982 

до 2018 рр., а також біографічний нарис. Видання доповнене допоміжними 

покажчиками.   

Бібліографічний опис видань оформлено згідно з чинними 

стандартами.  

Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів.  
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Danyliuk Nina Oleksiivna : bio-bibliographical index / Lesya Ukrainka 

Eastern European National University, Library ; compiled by І. P. Sydoruk, 

N. O. Danyliuk. – Lutsk : Lesya Ukrainka Eastern European National University, 

2018. – 70 p. – (Series «Lesya Ukrainka Eastern European Nanional University 

scientists’ bio-bibliography»). 

 

 

 

 

 

The bio-bibliographical index prepared to jubilee of the doctor of Philology, 

professor of the department of the Ukrainian Language of Lesya Ukrainka Eastern 

European National University – Nina Oleksiivna Danyliuk. 

The scientist’s papers are presented in the bibliographic order, covering the 

period from 1982 tо 2018, and biographical information. Auxiliary indexes are 

added to the edition. 

The bibliographical description of the publications is compiled in accordance 

with the valid standards. 

The book is appointed to scholars, teachers, post-graduates, students. 
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ВІД УПОРЯДНИКА 

Біобібліографічний покажчик присвячено життю і діяльності та з нагоди 

ювілею доктора філологічних наук, професора кафедри української мови 

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки – Ніни 

Олексіївни Данилюк. 

Посібник містить біографічний нарис, хронологічний покажчик 

наукових праць та перелік дисертаційних робіт, при захисті яких 

Н. О. Данилюк виступала офіційним опонентом. 

Хронологічний покажчик наукових праць професора представлено в 

другому розділі покажчика. Він включає перелік авторефератів та дисертацій 

на здобуття наукового ступеня, окремі наукові праці, публікації в наукових 

збірниках та періодичних виданнях, доповіді на наукових конференціях та 

семінарах, які розкривають аспекти діяльності науковця з 1982 до 2018 року. 

Третій розділ посібника містить перелік авторефератів дисертацій, 

захищених під науковим керівництвом Н. О. Данилюк. 

Четвертий розділ вміщує перелік авторефератів дисертацій, при захисті 

яких Н. О. Данилюк виступала офіційним опонентом. 

У межах розділів бібліографічні описи розміщені в хронологічному 

порядку, в межах року – за абеткою. Співавтори зазначені в примітках, після 

бібліографічного опису документа.  

Матеріали в покажчику бібліографовані мовою оригіналу. Усі записи 

мають наскрізну нумерацію, для зручності пошуку використано систему 

допоміжного довідкового апарату: іменний покажчик співавторів та 

алфавітний покажчик назв праць науковця.  

Матеріали, зібрані в покажчику, переважно звірені dе visu. 

Бібліографічний опис видань та скорочення термінів у покажчику подані 

відповідно до ДСТУ ГОСТу 7.1:2006 «Бібліографічний запис. 

Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання», ДСТУ 

3582:2013 «Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень 

українською мовою. Загальні вимоги та правила», ГОСТ Р 7.0.12-1993 
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«Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие 

требования и правила» та ГОСТ 7.11-78 «Сокращение слов и словосочетаний 

на иностранных европейских языках в библиографическом описании». 

 При доборі матеріалу до покажчика використано довідковий апарат 

бібліотеки СНУ імені Лесі Українки, електронні фонди Національної 

бібліотеки України імені В. І. Вернадського та інших провідних бібліотек 

України.  
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ВІТАЛЬНІ СЛОВА 

10 червня 2018 року свій ювілей святкує Ніна Олексіївна Данилюк, 

доктор філологічних наук, професор кафедри української мови 

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.  

Із 1984 року, від початку роботи в Луцькому педагогічному інституті 

імені Лесі Українки, Ніна Олексіївна докладала чималих зусиль для 

розбудови волинської філологічної школи, очолюючи різні мовознавчі 

кафедри, розвиваючи лінгвостилістичні та етнолінгвістичні дослідження, 

започатковуючи зовсім нові для університету мовознавчі напрямки – 

лінгвофольклористику, інтерлінгвістику, лінгвокультурологію, 

лінгвокраїнознавство, а також велику дидактичну працю з викладання 

української мови як іноземної.  

Філологічна еліта в Україні та за її межами уважно прислухається до 

мудрого фахового слова професора Ніни Данилюк, науковця з колосальним 

досвідом та доробком і великим духовним та інтелектуальним потенціалом, 

високо цінує серйозні дослідницькі напрацювання й зусилля, спрямовані на 

організацію освітньої та наукової діяльності.  

Колектив факультету філології та журналістики сердечно вітає 

шановну Ніну Олексіївну зі щедрим ужинком – копою літ, щиро зичить 

невгасимої наснаги й оптимізму, примноження досягнень, а також міцного 

здоров’я, родинного затишку, добробуту. 

Нехай свято, яке символізує важливий етап життєвого шляху, додасть 

ювілярці нових сил і натхнення для здійснення усіх сподівань.  

Зі щирою повагою – декан факультету 

філології та журналістики СНУ імені Лесі 

Українки Юрій Громик 
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Від народнопісенного слова до рідної Волині й цілого світу… 

Відділ стилістики, культури мови та соціолінгвістики Інституту 

української мови Національної академії наук України сердечно вітає доктора 

філологічних наук, професора кафедри української мови 

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки,  

шановну, високодостойну Ніну Олексіївну Данилюк зі славним  ювілеєм! 

Нас назавжди поріднила спільна любов до народнопісенного слова й до 

невичерпних лексичних скарбів рідної української мови, збережених у 

фольклорі, у літературній спадщині видатних українців. 

Залюблена в рідний Волинський край, його культуру, Ніна Олексіївна з 

великою шаною й проникливістю  досліджує  пісенні джерела української 

літературної мови, традиції писемно-літературного, наукового слова в 

українській культурі. Поняття українознавство, народознавство  набувають 

у текстах авторки конкретного змісту. 

Звертаючись до творчості світочів українського слова – Лесі Українки, 

Агатангела Кримського, Дніпрової Чайки, Івана Огієнка,  дослідниця 

розкриває таємниці індивідуального мовного осягнення світу. Адже часто за 

мовними знаками, звичними лексичними номінаціями, художніми образами й 

науковими твердженнями  можна пізнати  глибинний світогляд творців, 

унаочнити мовну картину світу, яка вирізняє стиль письменника і залишає 

помітні віхи в історії української літературної мови. 

Історично-краєзнавчий струмінь пронизує численні праці ювілярки, а її 

лексикографічне професійне кредо засвідчує словник «Україна в словах», що 

його створив  колектив на чолі з Ніною Олексіївною, а також співавторство  

у словнику  мови Лесі Українки. Лінгвокраїнознавчу інформацію активно 

впроваджує дослідниця в методику викладання  української мови як 

іноземної. 

Гідна великої поваги вірність давньому  захопленню  ювілярки мовою 

есперанто. Пронесене через десятиліття, це захоплення стимулює 
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дослідницькі пошуки авторки, розширює міжкультурні зв’язки  українських 

науковців. 

Участь у багатьох наукових форумах, висловлені  на них актуальні 

думки виявляють небайдуже ставлення Ніни Олексіївни до проблеми 

удержавлення української мови. 

Щиро бажаємо Ніні Олексіївні науково-творчого, педагогічного 

довголіття, радості спілкування з близькими й далекими колегами. Добра і 

щастя на многая і многая літа! 

Доктор філологічних наук, професор, завідувач 

відділу стилістики, культури мови та соціолінгвістики 

Інституту української мови НАН України Світлана 

Яківна Єрмоленко 
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ВІТАННЯ З ALMA MATER 

 

Нині українські лінгвісти святкують ювілей-розквіт Ніни Олексіївни 

Данилюк, добре знаного в Україні науковця, доктора філологічних наук, 

професора кафедри української мови Східноєвропейського національного 

університету, автора близько 170 наукових і навчально-методичних праць, 

людини талановитої і творчої, відданої філології й Україні.  

Науковий шлях Ніни Данилюк починався далекого 1975 року в стінах 

Київського державного університету імені Тараса Шевченка. Я 

познайомилася з Ніною, коли вступила до університету в 1976 році. Мене 

вразило, з яким захопленням вона, студентка українського відділення 

філологічного факультету, разом із кількома своїми однокурсницями 

самостійно вивчала есперанто. Так починався її шлях у Лінгвістику. 

Захоплення мовами привчало до постійного зіставлення спільних і відмінних 

лінгвальних явищ, до аналізу, системності мислення. Закономірно, що 

відмінниця Ніна Данилюк після закінчення університету вступила до 

аспірантури й успішно її завершила, захистивши кандидатську дисертацію. 

Патріотка рідної Волині, вона повернулася до Луцька й почала свою 

викладацьку діяльність у Луцькому державному педагогічному інституті 

імені Лесі Українки. Постійно натрапляючи у фахових виданнях на її статті, я 

бачила, що Ніна продовжувала працювати чесно, наполегливо, творчо – так, 

як звикла жити зі студентських літ. Природно, що наслідком цього стала 

захищена докторська дисертація «Мова української народної пісні (лексико-

семантичний і функціональний аспекти)», звання професора, любов і повага 

колег та студентів упродовж усіх 34-х років професійної діяльності. 

Високоповажна Пані Професор, дорога посестро Ніно, сердечно вітаю 

Тебе з розквітом! Щиро бажаю многая літа в науці в доброму здоров’ї, 

щастя в родинному колі  – вузькому й широкому філологічному, щоденної 

радості від занурення в мовознавчі глибини й пізнання нових таємниць 



14 

лінгвістичного світу, високих творчих злетів, яскравих барв життя, усього 

найкращого, що доля може подарувати Людині і Філологові!  

Доктор філологічних наук, професор кафедри 

української мови та  прикладної лінгвістики 

Інституту філології Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка Гнатюк Лідія 

Павлівна 
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І. БІОГРАФІЧНИЙ НАРИС 

Ніна Олексіївна Данилюк народилася 10 червня 1958 року в селі 

Заболотинці Млинівського району Рівненської області. У 1975 році закінчила 

Луцьку середню школу № 7 із золотою медаллю і вступила до Київського 

державного університету імені Т. Г. Шевченка на філологічний факультет. 

Успішно навчалася, займалася громадською роботою. Із вдячністю  згадує 

своїх викладачів – Михайла Семеновича Грицая (декана факультету), Іллю 

Корнійовича Кучеренка (завідувача кафедри української мови), Лідію 

Францівну Дунаєвську (куратора), Ніну Іванівну Тоцьку, Петра Дмитровича 

Тимошенка, Людмилу Антонівну Алексієнко,  Надію Прокопівну Плющ, 

Віктора Вікторовича Коптілова (керівника курсової, дипломної та першої 

дисертаційної робіт) й інших, які прищепили любов до педагогічної та 

наукової діяльності.  

У червні 1980 року закінчила навчання в університеті, отримала 

диплом з відзнакою за спеціальністю «українська мова і література» та 

рекомендацію до аспірантури. У  тому ж році почала працювати вчителем у 

Завадівській середній школі Володарського району на Київщині. Згодом 

вступила до аспірантури на кафедрі української мови Київського державного 

університету імені Т. Г. Шевченка, яку завершила в 1984 році. Із травня 1984 

року  розпочала викладацьку діяльність на посаді старшого викладача 

кафедри педагогіки і методики початкового навчання Луцького державного 

педагогічного інституту імені Лесі Українки. У грудні 1984 року в 

Київському державному університеті імені Т. Г. Шевченка захистила 

кандидатську дисертацію на тему «Розвиток семантики народнопісенного 

слова у мові української радянської поезії» (науковий керівник – кандидат 

філологічних наук, старший науковий співробітник Інституту мовознавства 

імені О. О. Потебні АН УРСР Світлана Яківна Єрмоленко). 

У квітні 1991 року отримала вчене звання доцента і стала працювати  

на посаді доцента кафедри педагогіки і методики початкового навчання. З 

січня  1993 року виконувала обов’язки, а в квітні була обрана на посаду 
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завідувача новоствореної кафедри філології і народознавства. Завідувала 

цією кафедрою  до серпня 1997 року, коли перейшла працювати на кафедру 

української мови.  

Керувала науково-дослідною роботою в лабораторії народознавчої 

лексики, виконанням проекту, підтриманого фондом Джорджа Сороса, в 

результаті якого було укладено і видано мовокраїнознавчий словник 

«Україна в словах» (Київ, 2004), рекомендований МОН України як 

навчальний посібник. 

Із вересня 1997 року продовжила навчально-педагогічну та наукову 

діяльність на кафедрі української мови. У 2006–2009 рр. навчалася у 

докторантурі Волинського національного університету імені Лесі Українки. 

Працювала над темою докторської дисертації «Мова української народної 

пісні (лексико-семантичний і функціональний аспекти)», яку захистила у 

жовтні 2010 року в Інституті української мови в Києві (науковий консультант 

– доктор філологічних наук, професор, завідувач відділу стилістики та 

культури мови Інституту української мови НАН України Світлана Яківна 

Єрмоленко). Видала монографію «Поетичне слово в українській народній 

пісні» (Луцьк, 2010).  

У 2009 році закінчила післядипломні студії з інтерлінгвістики в 

Інституті мовознавства Університету імені Адама Міцкевича в Познані 

(Польща). 

Із вересня 2010 року переведена на посаду професора кафедри 

української мови,  у вересні 2012 року отримала вчене звання професора.  Із 

вересня 2012 до червня 2018 року очолювала кафедру романських мов та 

інтерлінгвістики СНУ імені Лесі Українки. 

У 2010–2015 роках керувала роботою над науковою темою «Словник 

мови Лесі Українки», яку виконували викладачі кафедри української мови 

СНУ імені Лесі Українки і кафедри української мови та прикладної 

лінгвістики Інституту філології Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка.  У результаті  співпраці було видано «Cловник мови Лесі 
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Українки (на матеріалі збірки «На крилах пісень») (частина 1 –  Луцьк, 2012;  

частина 2 – Луцьк, 2016). Крім того, опублікувала лексикографічну працю 

«Україна від А до Я: мовокраїнознавчий міні-словник» (Луцьк, 2014) та 

брала участь в укладанні словника «English-Ukrainian Reference Dictionary for 

Foreigners» (Луцьк, 2015). 

У 2015–2018 роках керувала науковим проектом «Леся Українка у світі 

перекладу», над яким працювали викладачі факультету іноземної філології й 

факультету філології та журналістики. На основі зібраних матеріалів 

підготовлено навчальний посібник для студентів. 

Організувала в університеті такі міжнародні наукові конференції: 

«Агатангел Кримський у контексті української та світової культури» (до   

135-ої річниці від дня народження Агатангела Кримського) (2006 р.), 

«Взаємодія етнічних і планованих мов у контексті європейської інтеграції» 

(2008, 2013, 2015 рр.), «Тарас Шевченко у контексті сучасної світової 

культури» (до 200-річчя від дня народження) (2014 р.), низку наукових 

круглих столів та науково-практичних семінарів. 

Член спеціалізованої вченої ради К 32.051.02 у Східноєвропейському 

національному університеті імені Лесі Українки  за спеціальністю 10.02.01. – 

українська мова. 

Відповідальний редактор наукового  журналу «Науковий  вісник СНУ 

імені Лесі Українки: Філологічні науки. Мовознавство», член редколегії 

наукових  збірників «Актуальні питання іноземної філології», «Типологія та 

функції мовних одиниць», «Лінгвостилістичні студії»,  «Волинь філологічна: 

текст і контекст».  

Сфера наукових інтересів:  лінгвостилістика, етнолінгвістика, 

лінгвокультурологія, лінгвофольклористика, лінгвокраїнознавство, 

інтерлінгвістика, українська мова як іноземна. 

Читає такі курси для студентів: вступ до мовознавства, лінгвістичний 

аналіз тексту, лінгвофольклористика; для магістрантів: штучні мови та 

інтерлінгвістика, методологія та організація наукових досліджень, методика 
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викладання української мови як іноземної; для слухачів-іноземців 

підготовчого відділення: українська мова як іноземна. 

Член журі обласного конкурсу науково-дослідницьких робіт 

Волинської філії МАН України (2011–2017 рр.). 

Нагороджена Дипломом І ступеня за перемогу в ІV обласному конкурсі 

«Інтелектуал Волині» в номінації  «Кращий підручник, посібник, монографія 

Волині» у 2005 році за посібник «Україна в словах», дипломом за 

монографію «Поетичне слово в українській народній пісні» як кращу в 

номінації «Наукова і науково-публіцистична література» у 2010 році. За 

багаторічну сумлінну працю, значні досягнення у галузі освіти і науки, 

внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів удостоєна багатьох 

подяк і грамот ректорату, профспілкового комітету університету, Волинської 

обласної ради,  Волинської обласної державної адміністрації, Міністерства 

освіти і науки України. Нагороджена Золотим нагрудним знаком СНУ імені 

Лесі Українки за вагомий особистий внесок у становлення й розвиток 

університету та з нагоди 75-річчя СНУ імені Лесі Українки, медаллю 

М. П. Драгоманова, медаллю «За визначний внесок у поширення ідеї єдності 

Європи». 
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ІІ. ХРОНОЛОГІЧНИЙ ПОКАЖЧИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ 

ПРОФЕСОРА Н. О. ДАНИЛЮК 

Дисертації та автореферати дисертацій 

1984 

1. Данилюк Н. А. Развитие семантической структуры народнопесенного 

слова в языке украинской советской поэзии : автореф. дис. … канд. 

филол. наук : 10.02.02 / Данилюк Нина Алексеевна. – Киев, 1984. – 24 с. – 

рус. 

2. Данилюк Н. А. Развитие семантической структуры народнопесенного 

слова в языке украинской советской поэзии : дис. канд. … филол. наук : 

10.02.02 / Киев. ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции гос. ун-

т им. Т. Г. Шевченко ; Данилюк Нина Алексеевна. – Киев, 1984. – 223 л. – 

рус. 

2010 

3. Данилюк Н. О. Мова української народної пісні (лексико-семантичний і 

функціональний аспекти) : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.01 / 

Данилюк Ніна Олексіївна ; Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови. – 

Київ, 2010. – 36 с. – укр. 

4. Данилюк Н. О. Мова української народної пісні (лексико-семантичний і 

функціональний аспекти) : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.01 / Данилюк 

Ніна Олексіївна ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т філології та 

журналістики, Каф. укр. мови. – Київ, 2010. – 720 арк. – Бібліогр.: арк. 

413–499. – укр. 
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Окремі наукові праці 

1990 

5. Слово як одиниця мови. Основні типи лексичних значень : метод. рек. 

для студентів. – Луцьк : Вид-во ЛДПІ, 1990. – 15 с. 

1998 

6. *Духовні пісні (редагування). – Луцьк : Ініціал, 1998. – 130 с. 

2000 

7. Українська мова і література : тестові завдання для вступників / Волин. 

держ. ун-т ім. Лесі Українки ; [відп. ред. І. М. Констанкевич]. – Луцьк : 

ВДУ ім. Лесі Українки, 2000. – 520 с. 

Співав.: Г. Л. Аркушин, С. К. Богдан, І. М. Констанкевич, Н. М. Костусяк, 

Т. Є. Масицька, О. Г. Межов, М. В. Моклиця, Г. І. Мудрик, 

Л. П. Павленко, І. А. Пасічник, Г. М. Ращинська, О. О. Рисак, 

Л. С. Семенюк, Н. Г. Сташенко, М. М. Хмелюк, О. Г. Яблонська. 

8. Програма курсу міжнародної мови есперанто для учнів старших класів 

середніх загальноосвітніх шкіл, гімназій та ліцеїв (за вибором) / М-во 

освіти і науки України, Наук.-метод. комісія з іноземних мов НМР, 

Укр.. Есперанто-Асоціація. – Київ, 2000. – 15 с. – Бібліогр.: с. 13–15. 

2001 

9. Українська мова і література : тестові завдання для вступників / Волин. 

держ. ун-т ім. Лесі Українки ; [відп. ред. О. В. Яблонська]. – Луцьк : 

ВДУ ім. Лесі Українки, 2001. – 440 с. 

Співав.: Г. Л. Аркушин, С. К. Богдан, Ю. В. Громик, І. М. Констанкевич, 

Н. М. Костусяк, Т. П. Левчук, Т. Є. Масицька, О. Г. Межов, 

М. В. Моклиця, Г. І. Мудрик, Л. П. Павленко, І. А. Пасічник, 

Г. М. Ращинська, О. О. Рисак, Л. С. Семенюк, Н. Г. Сташенко, 

М. В. Сур’як, М. М. Хмелюк, О. Г. Яблонська. 

2004 

10. Україна в словах: мовокраїнознавчий словник-довідник : навч. посіб. 

для учнів загальноосвіт. шкіл, ліцеїв, гімназій, студентів, усіх, хто 
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вивчає українську мову / упоряд. і керівник авт. колективу Н. Данилюк. 

– Київ : Просвіта, 2004. – 704 с. – Бібліогр.: с. 692–702. 

2005 

11. Вступ до мовознавства : робоча навч. програма для студентів спец. 

7.03.05.01 «Філолог. Спеціаліст з української мови та літератури» / 

Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки, Філол. ф-т, Каф. укр. мови. – 

Луцьк : ВДУ ім. Лесі Українки, 2005. – 48 с. – Бібліогр.: с. 45–46. 

12. Навчальна програма спецкурсу «Міжнародна мова есперанто в аспекті 

інтерлінгвістики та лінгвокультурології» : для студентів спец. 

7.03.05.01 «Філолог. Спеціаліст з української мови та літератури» 

філол. ф-ту / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки, Філол. ф-т, Каф. укр. 

мови. – Луцьк : ВДУ ім. Лесі Українки, 2005. – 25 с. – Бібліогр.: с. 22–

25. 

13. Робоча програма з курсу «Сучасна українська мова» («Лексикологія», 

«Фразеологія», «Лексикографія») : для студентів спец. «Українська 

мова та література» філол. ф-ту денної форми навчання / Волин. держ. 

ун-т ім. Лесі Українки, Пед. ф-т, Каф. теорії та методики почат. 

навчання. – Луцьк : ВДУ ім. Лесі Українки, 2005. – 52 с. – Бібліогр.: 

с. 39–44. 

14. Українська лексикографія : робоча навч. програма для студентів спец. 

7.03.05.01 «Філолог. Спеціаліст української мови та літератури» / 

Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки, Філол. ф-т, Каф. укр. мови. – 

Луцьк : ВДУ ім. Лесі Українки, 2005. – 16 с. – Бібліогр.: с. 11–14. 

2006 

15. Робоча програма до курсу «Сучасна українська літературна мова» для 

студентів спец. «Мова і література (польська)», «Мова і література 

(російська)» / Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, Філол. ф-т, Каф. 

укр. мови. – Луцьк : ВДУ ім. Лесі Українки, 2006. – 180 с. 

Співавт.: Н. М. Костусяк, О. Г. Межов, І. А. Пасічник. 

2007 
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16. Агатангел Кримський – учений, письменник, українець : зб. наук. пр. 

/ упоряд. Н. Данилюк. – Луцьк : Волин. кн., 2007. – 128 с. : іл. 

17. Українська мова і література : тестові завдання для вступників / Волин. 

держ. ун-т ім. Лесі Українки ; уклад. Г. Л. Аркушин [та ін.] ; відп. ред. 

Н. М. Костусяк, О. В. Яблонська. – Вид. 5-те. – Луцьк : ВДУ ім. Лесі 

Українки, 2007. – 489 с. – Бібліогр.: с. 488–489. 

2010 

18. Поетичне слово в українській народній пісні : монографія / Волин. нац. 

ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2010. – 511 с. 

– Бібліогр.: с. 500–511. 

2012 

19. Словник мови Лесі Українки (на матеріалі збірки «На крилах пісень»). 

Ч. 1 (А–М) / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; упоряд. 

Н. О. Данилюк. – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2012. – 110 с. – 

Бібліогр.: с. 9–12. 

Співавт.: Н. В. Іовхімчук, Н. П. Дарчук, Н. Г. Чейлитко, В. М. Сорокін. 

2014 

20. Україна від А до Я : мовокраїнознав. міні-словник / Східноєвроп. нац. 

ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2014. – 92 с. : 

іл. – присвяч. 200-річчю від дня народж. Т. Шевченка. 

21. Notes on Ukrainian grammar for foreign students : навч.-метод. матеріали 

з  граматики української мови для англомовних студентів-іноземців / 

Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т іноземної філології. – 

Луцьк, 2014. – 40 с. 

Співавт.: Є. І. Гороть, Л. К. Малімон, О. О. Рогач. 

2015 

22. Українська мова як іноземна : робоча програма норматив. навч. 

дисципліни для слухачів-іноземців підготовчого від-ня. – Луцьк : 

Вежа-Друк, 2015. – 20 с. 

Співавт.: Т. Є. Масицька. 
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2016 

23. Словник мови Лесі Українки (на матеріалі збірки «На крилах пісень») : 

У 2 ч. Ч. 2 : Н–Я / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : 

Вежа-Друк, 2016. – 120 с. 

Співавт.: Н. П. Дарчук, Н. В. Іовхімчук, Н. Г. Чейлитко, В. М. Сорокін. 
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