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А. А. Рубан ; М-во образования и науки Украины, Донбас. гос. пед. ун-т. – 

Славянск : Маторин Б. И., 2019. – 59 с.    

2. Наталя Михайлівна Маторіна : біобібліогр. покажч. / М-во освіти і 

науки України, Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т" ; [упоряд.: Голуб О. М., 

Рубан А. А. ; наук. ред. Коротяєва І. Б.]. – Слов'янськ : Маторін Б. І., 2019. – 

96 с. 

 

кафедра іноземних мов 

1.Ukraine : метод. вказівки для виконання самостійної роботи з навч. 

дисципліни "Інозем. мова за профес. спрямуванням" студентами 1 курсу 

немов. спец. / [уклад.: Нікітіна Н. П., Стрельченко А. П.] ; М-во освіти і 

науки України, Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т". –Слов'янськ : Маторін 

Б. І., 2019. – 68 с.   

кафедра германської та слов’янської філології 

1. Глущенко В. А.Виникнення і розвиток мови : навч. посіб. / В. А. 

Глущенко, В. М. Овчаренко, М. Ю. Руденко ; [за заг. ред. В. А. Глущенка] ; 

М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т". –

Слов'янськ : Маторін Б. І., 2019. – 58 с.    

2. Глущенко В. А. П. Г. Житецький і О. О. Шахматов: методологічний 

аспект / В. А. Глущенко // Мовознавство (НАНУ). – 2019. – № 4. – С. 35–48. 

3. Лях О. В. Англійська мова : метод. вказівки до організації самост. 

роботи студентів магістер. рівня вищ. освіти / О. В. Лях, М. Ю. Руденко ; М-

во освіти і науки України, ДВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т". – Слов'янськ : 

Маторін Б. І., 2020. – 40 с.  

 

Факультет початкової, технологічної та професійної освіти 

кафедра музики і хореографії 

1. Методичні рекомендації до вивчення курсу "Основний музичний 

інструмент" (практична підготовка) : для студентів спец. 013 - Початк. освіта, 

спеціалізації "Музика" / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донбас. 

держ. пед. ун-т" ; [уклад. Замороцька В. В.]. – Слов'янськ : Маторін Б. І., 

2019. – 58 с.  

2. Український народний танець : навч.-метод. посіб. / [уклад. 

Гаврілова  Л. М.]. – Слов'янськ : Маторін Б. І., 2019. – 145 с.  

 

  

 



кафедра теорії і практики початкової освіти 

1. Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи 

студентів з курсу "Основи літературознавства" : напрям підгот. 013 - Початк. 

освіта, ф-т початк., технол. та проф. освіти / М-во освіти і науки України, 

Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т" ; [уклад. Сиротенко В. П.]. – Слов'янськ 

: [б. в.], 2019. – 38 с.  

 

кафедра педагогіки і методики технологічної та професійної освіти 

1. Борисова С. В.Формування технологічної компетентності майбутніх 

учителів технологій засобами інформаційно-комунікаційних технологій : 

метод. вказівки до виконання самост. роботи для студентів спец. 014 "Серед. 

освіта" за освіт.-проф. програмою "Серед. освіта" (труд. навчання та 

технології), спеціалізація "Інформатика" .... / С. В.Борисова.–Краматорськ : 

Друк. дім, 2019. – 54 с.   

2. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з навчальної 

дисципліни "Методика трудового навчання, технологій та креслення".– 

Слов'янськ : Маторін Б.І., 2019. – 36с.  

 

кафедра загальнотехнічних дисциплін,  

безпеки життєдіяльності та автосправи 

1. Алфімов В. М. Формування професійного іміджу вчителя трудового 

навчання та технологій : навч.-метод. посіб. для студентів закл. вищ. пед. 

освіти спец. 014 Серед. освіта (труд. навчання та технології) / [В. М. 

Алфімов, В. І. Бондаренко, С. Д. Фатальчук] ; М-во освіти і науки України, 

Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т". – Слов'янськ : Маторін Б. І., 2019. – 

199 с.   

2.Методичні рекомендації до вивчення теми "Плоский рух твердого 

тіла" навчальної дисципліни "Технічна механіка" (розділ "Кінематика") : 

підгот. студентів бакалавр. рівня вищ. освіти, спец. 014 "Середня освіта" 

(трудове навчання та технології) / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ 

"Донбас. держ. пед. ун-т" ; [уклад.: Ю. І. Ягупець, Г. Я. Цибулько]. – 

Слов'янськ : [б. в.], 2020. – 35 с.   

3. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з 

дисципліни "Охорона праці в галузі освіти" : для студентів спец. 014 

"Середня освіта (за спеціалізаціями)" та 013 "Початк. освіта" магістер. рівня 

вищ. освіти ден. та заоч. форм навчання / [уклад. М. В. Бутиріна] ; Донбас. 

держ. пед. ун-т. – Слов'янськ : Маторін Б. І., 2019. – 79 с.   

4. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної 

дисципліни "Хімія полімерів" : підгот. студентів рівня вищ. освіти бакалавр 

спец. 015 Професійна освіта (ден. та заоч. форми навчання) / [Е. Д. 



Шумілова, Д. В. Матяшова] ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ 

"Донбас. держ. пед. ун-т". – Слов'янськ : [б. в.], 2019. – 77 c.  

5. Тестові завдання для перевірки поточних результатів навчання з 

навчальної дисципліни "Вибрані питання загальнотехнічних дисциплін" / М-

во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т" ; [уклад.: 

Ягупець Ю. І., Цибулько Г. Я.]. –Слов'янськ : [б. в.], 2019. –95 с.   

6. Тестові завдання для перевірки поточних результатів навчання з 

навчальної дисципліни "Теоретична механіка" : підгот. студентів бакалавр. 

рівня вищ. освіти спец. 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) / 

[уклад. Ю. І. Ягупець] ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донбас. 

держ. пед. ун-т". – Слов'янськ : [б. в.], 2019. – 80 с.  

   

Педагогічний факультет 

кафедра дошкільної освіти та соціальної роботи 

1. Гейтенко В. В.Педагогічний супровід підлітків старшого шкільного 

віку у середовищі асоціальних й антисоціальних неформальних молодіжних 

організацій : монографія / А. В. Гейтенко, В. М. Пристинський, Т. М. 

Пристинська ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. 

ун-т". – Слов'янськ : Маторін Б. І., 2019. – 299 с.  

2. Методичні рекомендації до організації наукових досліджень 

студентів закладів вищої освіти : метод. посіб. / уклад.: Н. Б. Кривошея, Я. В. 

Курінний. – Слов’янськ : Вид-во Б. І. Маторіна, 2019. – 92 с.  

3. Методичні рекомендації з навчальної дисципліни "Психодіагностика 

і корекція" : для студентів 4 курсу бакалавр. рівня вищ. освіти спец. 012 

Дошкіл. освіта, освіт.-проф. програма "Дошкіл. освіта" / М-во освіти і науки 

України, Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т" ; [уклад. Березка С. В.]. – 

Слов'янськ : Маторін Б. І., 2020. – 46 с.   

4. Методичні рекомендації з практичної підготовки "Робота 

практичного психолога в дошкільному навчальному закладі" : для студентів 

бакалавр. рівня вищ. освіти спец. 012 Дошкіл. освіта, освіт.-проф. програма 

"Дошкіл. освіта" / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донбас. держ. 

пед. ун-т" ; [уклад.: Панасенко Е. А., Березка С. В.]. – Слов'янськ : Маторін Б. 

І., 2020. – 37 с.   

5. Садова Т. А. Діагностика навчально-пізнавальної діяльності 

студентів закладу вищої освіти : навч.-метод. посіб. / Т. А. Садова, Н. М. 

Георгян ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т". 

– Слов'янськ : Маторін Б. І., 2019. – 60 с.    

 

кафедра практичної психології 

1. Альманах психолого-педагогічного досвіду / М-во освіти і науки 

України, Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т" ; [редкол.: Омельченко С. О. 

(голов. ред.) та ін.]. – Слов'янськ : Маторін Б. І., 2016.–2019. –№ 7. –138 с. 



  2. Методичні рекомендації з навчальної дисципліни "Вступ до 

спеціальності" : для студентів 1 курсу бакалавр. рівня вищ. освіти спец. 053 

Психологія, освіт.-проф. програма "Практ. психологія" / М-во освіти і науки 

України, Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т" ; [уклад. Березка С. В.]. – 

Слов'янськ : Маторін Б. І., 2019. – 41 с.   

3. Методичні рекомендації з навчальної дисципліни "Тренінг з 

самопізнання та комунікативної компетентності" : для студентів 1 курсу 

бакалавр. рівня вищ. освіти спец. 053 Психологія, освіт.-проф. програма 

"Практ. психологія" / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донбас. держ. 

пед. ун-т" ; [уклад. Березка С. В.]. – Слов'янськ : Маторін Б. І., 2020. – 37 с.  

 4. Педагогічна психологія : метод. рек. для практ. занять, самост. 

роботи та модул. контролю знань студентів / М-во освіти і науки України, 

Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т" ; [уклад. Ендеберя І. В.]. – Слов'янськ : 

Маторін Б. І., 2019. – 34 с.  

5. Ендеберя І. В. Основи психолгічного консультування / І. В. 

Ендеберя.  –Слов'янськ : Маторін Б. І., 2019. – 118 с.  

6. Ступак О. Ю. Молодіжна громада: стан та перспективи / О. Ю. 

Ступак, С. В. Березка, Т. В. Шульга. – Слов'янськ : [б. в.], 2019. – 95 с.  

7. Аматьєва О. Говорімо виразно. Діагностика і формування виразності 

мовлення старших дошкільнят / О. Аматьєва  // Дошкільне виховання. – 2019. 

– № 10. – С. 11–15. 

 

Факультет фізичного виховання 

кафедра теоретичних та методичних основ  

фізичного виховання і реабілітації 

 

1. Індивідуальне науково-дослідне творче завдання : метод. рек. (для 

студентів магістер. рівня вищ. освіти за спец. 014 Серед. освіта. Фіз. 

культура) / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т" 

; [авт.-упоряд.: Омельченко С. О. та ін.]. – Слов'янськ : Маторін Б. І., 2019. – 

38 с.    

2. Качан О. А. Інформаційно-комунікаційні та рухливо-пізнавальні 

технології у фізичному вихованні дітей і підлітків : навч.-метод. посіб. / О. А. 

Качан, В. М. Пристинский ; М-во освіти і науки України, Донец. обл. ін-т 

післядиплом. пед. освіти, Закл. вищ. освіти "Донбас. держ. пед. ун-т". –

Слов'янськ : Маторін Б. І., 2019. – 257 с.    

 

кафедра фізичної терапії, фізичного виховання та біології 

1. Гончаренко О. С. Методика навчання грі у спідмінтон в процесі 

фізичного виховання студентів закладів вищої освіти : метод. рек. / О. С. 

Гончаренко, В. М. Пристинський, С. О. Черненко ; М-во освіти і науки  

України, Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т", Донбас. держ. машинобуд. 

акад. – Слов'янськ : Маторін Б. І., 2019. – 56 с.   



2. Черненко С. О.Інформативні показники функціональної і рухової 

підготовленості студентів вищих навчальних закладів / С. О. Черненко, О. С. 

Гончаренко, С. І. Марченко// Теорія та методика фізичного виховання. – 

2019. – № 3. – С. 107–115. 

кафедра медико-біологічних основ охорони життя та цивільного захисту 

1. Макаренко А. В. Анатомія людини з основами спортивної 

морфології : метод. рек. до практ. занять з дисципліни "Анатомія людини з 

основами спорт. морфології". – Слов'янськ : Маторін Б. І., 2019. – 28 с.  

2. Макаренко А. В. Здоровий спосіб життя та профілактика ВІЛ/СНІДу 

: (метод. рек. до практ. занять з дисципліни "Здоровий спосіб життя та 

профілактика ВІЛ/СНІДу"). – Слов'янськ : Маторін Б. І., 2019. – 25 с. 

3. Макаренко А. В. Обмін речовин та енергії : (метод. рек. до практ. 

занять з дисципліни "Фізіологія людини, фізичних вправ та спорту"). –

Слов'янськ : Маторін Б. І., 2019. – 27 с.  

4. Макаренко А. В. Основи валеології з методикою навчання основ 

здоров'я : (метод. рек. до практ. занять з дисципліни "Основи валеології з 

методикою навчання основ здоров'я") –Слов'янськ: Маторін Б. І., 2019. – 26 с. 

5. Макаренко А. В. Перша медична допомога в загрозливих для життя 

станах : (метод. рек. до практ. занять з дисципліни "Основи медичних знань 

та цивільний захист"). – Слов'янськ : Маторін Б. І., 2019. – 28 с.  

 

Автореферати дисертацій 

1. Гейтенко В. В.Педагогічний супровід соціалізації старшокласників у 

середовищі неформальних молодіжних організацій : автореф. дис. ... канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / В. В. Гейтенко ; М-во освіти і 

науки України, Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т". – Слов'янськ, 2019. – 

20 с.    

2. Головко С. О.Формування управлінської культури майбутніх 

магістрів з менеджменту в процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / С. О. Головко ; 

М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т". – 

Слов'янськ, 2019. – 20 с.   

3. Давискиба В. О. Формування професійної компетентності майбутніх 

техніків-електромеханіків у коледжах транспортної інфраструктури : 

автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / В. О. Давискиба ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донбас. 

держ. пед. ун-т". – Слов'янськ, 2019. – 20 с.  

4. Лебедик Л. В.Теоретичні засади підготовки викладачів вищої школи 

до проектування дидактичних систем в умовах магістратури : автореф. дис. ... 

д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Л. В. 

Лебедик ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т". 

– Слов'янськ, 2019. – 40 с.  



5. Лісовець О. В.Теорія та практика формування соціально-правової 

компетентності майбутніх соціальних працівників в умовах університетської 

освіти : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / О. 

В. Лісовець ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-

т". – Слов'янськ, 2019. – 40 с.  

  

Видання бібліотеки 
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