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                                    Основні дати життя та діяльності
                                              В. А. Глущенка

1952, 6 листопада народився  с. Єланi Волгоградської області.
У 1975 закінчив філологічний факультет Харківського державного університету ім. 
М. Горького (нині Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна).
У 1975-1980 працював асистентом кафедри російської мови і літератури 
Слов'янського державного педагогічного інституту.
У 1980-1983 навчався в аспірантурі Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні АН 
УРСР.
У 1984 захистив кандидатську дисертацію «Історія фонетичної системи 
російської мови в науковій концепції А. А. Шахматова».
У 1984-1986 працював на кафедрі російської мови Київського педагогічного 
інституту ім. М. Горького (нині Національний педагогічний університет ім. М. П. 
Драгоманова).
У 1986-1999 завідував кафедрою російської мови і літератури Слов'янського 
державного педагогічного інституту. У 1990-1993 навчався в докторантурі 
Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні Національної академії наук України. У 
1999 захистив докторську дисертацію «Принципи порівняльно-історічного 
дослідження в Українському и російському мовознавстві (70-і рр. ХІХ ст. - 20-і рр. 
ХХ ст.».
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У 1999-2010 працював на кафедрі загального та російського 
мовознавства і теорії та історії літератури Слов'янського 
державного педагогічного університету. У 1998-2006 працював 
проректором з наукової роботи Слов'янського державного 
педагогічного інституту, який в 2002 був реорганізований в 
Слов'янський державний педагогічний університет, а в 2012 - в 
Донбаський державний педагогічний університет. З 2010 очолює 
кафедру загальної, німецького та слов'янського мовознавства 
Донбаського державного педагогічного університету
З 2010 очолює кафедру загальної, німецького та слов'янського 
мовознавства Донбаського державного педагогічного університету.
Крім того:
* член двох спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських 
дисертацій (Донецьк, Одеса),
* відповідальний редактор наукового збірника «Теоретичні та 
прикладні проблеми російської філології» і «Вісника Донбаська 
державного педагогічного університету, серія" Філологічні науки "»,
*  очолює міжгалузеву наукову лабораторію «Методологія та 
історіографія мовознавства»,
* має досвід викладання за кордоном (Німеччина, Польща, Болгарія),
*є автором поетичної збірки «Відчуття доброго вітру» (2012)



  

  Наукові  праці

    професора

 В. А. Глущенка



  

“Науковий метод є одним з 
елементів,

за допомогою яких у науці 
виконують 

цілеспрямовані пізнавальні 
дії”

                                                                            

                                                                           Герасимов І.Г.



  

          Навчальні та наукові видання



  



  



  

Статті в наукових збірках



  



  



  

     Час і простір 

  Володимира

 Глущенка



  

“Поэзия, моя любовь,
отрада самовыраженья...
И мука недопостиженья,

и радость вновь открытых 
слов...”

                                                                 В.А.Глущенко
                                                                 из сборника
                                                              “Ощущение доброго ветра”



  



  



  



  

    Література 

про життєвий і

 творчий шлях



  

“Владимир Андреевич 
напоминает земского врача, 

каким его изображал В.Вересаев: 
человек, всегда работающий на 

совесть, ищущий не наград и 
признания, а возможностей 

помочь людям”.
                                                                       В. Ковалёв
                                                                       (из комментариев к сайту
                                                                       “Русисты Украины”)



  



  



  



  

Біобібліографічні покажчики серії “Видатні 
професори університету”
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                               Слово
Я мог часами вздор молоть

средь канители.
Но СЛОВО дал Ты мне, Господь!

И я при деле!
Я камер-юнкер словаря,
     тетрарх тетради.

 И загорается заря
   словес сих ради!

Горит душа.Пылает плоть.
Ломота в теле.

Ведь ДЕЛО дал Ты мне, Господь!
И я при деле.



  

“Что мне поделать с моим неумелым, 
                                                                      
                 робким грехом?                         

                                                             
  Я замолю замолю, его белым,                 
                                                                      

                белым стихом”
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