
 Від кого Назва Рік 

1.  Ректорат 
Донбаський державний педагогічний 

університет (1939 -2019) : Ювілейна книга 
2019 

2.  

Кафедра дошкільної 

освіти та соціальної 

роботи 

Психолого-педагогічний і соціальний супровід 

дитинства в освітньому просторі : проблеми та 

перспективи 

2017 

3.  Кафедра педагогіки 
Гуманізація навчально-виховного процесу : зб. 

наук. пр. - №5 (97) 
2019 

4.  
Факультет фізичного 

виховання 

Взаємодія духовного й фізичного виховання в 

становленні гармонійно розвиненої особистості 
2019 

5.  

Кафедра педагогіки і 

методики 

технологічної та 

професійної освіти 

Методичні вказівки до виконання  

лабораторних робіт з навчальної дисципліни 

"Технічна механіка" 

2019 

6.  

Кафедра фізичної 

теорії, фізичного 

виховання та біології  

Актуальні проблеми фізичного виховання та 

здоров'я людини 
2019 

7.  

Кафедра педагогіки і 

методики 

технологічної та 

професійної освіти 

Методичні вказівки та контрольні завдання до 

виконання розрахунково-графічних робіт 

навчальної дисципліни "Технічна механіка" 

2019 

8.  ----------//---------- 

Методичні вказівки до практичних занять з 

курсу "Математична логіка та теорія 

алгоритмів. Розділ "Математична логіка" 

2019 

9.  

Кафедра дошкільної 

освіти та соціальної 

роботи 

50 років служіння освітянській справі 2015 

10.  Кафедра педагогіки 
Альманах психолого-педагогічного досвіду. - 

Науково-методичний журнал. - № 4 
2018 

11.  ----------//---------- 
Альманах психолого-педагогічного досвіду. - 

Науково-методичний журнал. - № 5 
2018 

12.  ----------//---------- 
Альманах психолого-педагогічного досвіду. - 

Науково-методичний журнал. - №6, спецвип. 
2018 

13.  ----------//---------- 
Вісник Донбаського державного педагогічного 

університету : зб. наук. пр. - Вип. 2 (11) 
2019 

14.  
Кафедра української 

мови та літератури 

Теоретичні й прикладні проблеми сучасної 

філології : зб. наук. пр. - Вип. 10, ч. 1 
2020 

15.  ----------//---------- 
Теоретичні й прикладні проблеми сучасної 

філології : зб. наук. пр. - Вип. 10, ч. 2 
2020 

16.  

Кафедра педагогіки і 

методики 

технологічної та 

професійної освіти 

Методичні рекомендації до вивчення теми 

"Плоский рух твердого тіла" навчальної 

дисципліни "Технічна механіка" (розділ 

"Кінематика"). 

 

2020 

17.  
Кафедра практичної 

психології 

Психологія профорієнтаційної роботи : 

практикум 
2018 

18.  
Філологічний 

факультет 
Євшан : літ.-мист. альм. № 17 2014 

19.  
Кафедра обліку і 

аудиту 
Управлінський облік і контроль 2020 

20.  Кафедра практичної Методичні рекомендації з навчання дисципліни 2020 



психології "Психодіагностика і корекція" 

21.  
Кафедра практичної 

психології 

Методичні рекомендації з практичної 

підготовки "Робота практичного психолога в 

дошкільному навчальному закладі" 

2020 

22.  
Кафедра практичної 

психології 

Методичні рекомендації з навчальної 

дисципліни "Тренінг з самопізнання та 

комунікативної компетентності" 

2020 

23.  Кафедра педагогіки 
Гуманізація навчально-виховного процесу : зб. 

наук. пр. - № 1(99) 
2020 

24.  Кафедра педагогіки 
Гуманізація навчально-виховного процесу : зб. 

наук. пр. - № 4 (96) 
2019 

25.  Кафедра педагогіки 
Альманах психолого-педагогічного досвіду. - № 

8 
2019 

26.  
Кафедра спеціальної 

педагогіки та інклюзії 

"Від науки - до практики" : наук.-метод. альм. - 

Вип. 6 (червень 2020 р.) 
2020 

27.  

Кафедра дошкільної 

освіти та соціальної 

роботи 

Методичні рекомендації до практичних занять 

із курсу "Основи педагогічної майстерності 

вихователя" 

2020 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


