


з філологічних 

дисциплін, що 

видається за 

підтримки Центру 

українсько-

європейського 

наукового 

співробітництва 

видавництвом 

“Izdevnieciba “Baltija 

Publishing” (Рига, 

Латвія) 

 

6. Комаров С. А., 

Карпіна О. С. 

Навчальний посібник 

«Зарубіжна література 

XVII-XVIII століть» 

(для здобувачів І 

(бакалаврського) 

рівня вищої освіти) 

Зарубіжна 

література XVII-

XVIII століть 

Червень 

7. Горлова О. В.  Електронний 

підручник «Історія 

української культури» 

(для здобувачів 

І (бакалаврського) 

рівня вищої освіти) 

Історія 

української 

культури 

Червень 

8. Комаров С. А. Методичні 

рекомендації «Кіно і 

література: поетика 

взаємодії» (для 

здобувачів 

ІІ (магістерського) 

рівня вищої освіти)  

Кіно і література: 

поетика взаємодії 

(спецкурс) 

Червень 

9. Комаров С. А. Навчальний посібник 

«Сучасний 

літературний процес: 

основні тенденції 

розвитку» (для 

здобувачів 

ІІ (магістерського) 

рівня вищої освіти) 

Сучасний 

літературний 

процес: основні 

тенденції 

розвитку  

Грудень 

Кафедра педагогіки та методики викладання 

10. Н. А. Несторук,  

Л. В. Кокоріна 

Методичний посібник 

«Організація 

самостійної роботи 

Методика 

виховної роботи 

та основи 

Протягом 

року 



здобувачів вищої 

освіти з дисципліни 

«Методика виховної 

роботи та основи 

педагогічної 

майстерності» : для 

здобувачів денної та 

заочної форм здобуття 

освіти пед. спец-тей». 

Слов’янськ : Вид-во 

Б. І. Маторіна, 2021. 

64 с. 

педагогічної 

майстерності 

11. Н. А. Несторук Методичний посібник 

«Організація 

самостійної роботи 

здобувачів вищої 

освіти з дисципліни 

«Менеджмент в 

освіті» : для 

здобувачів денної та 

заочної форм здобуття 

освіти пед. спец-тей». 

Слов’янськ : Вид-во 

Б. І. Маторіна, 2021. 

40 с. 

Менеджмент в 

освіті 

Протягом 

року 

12. Н. А. Несторук Методичний посібник 

«Організація 

самостійної роботи 

здобувачів вищої 

освіти з дисципліни 

«Педагогіка та 

методика викладання 

філологічних 

дисциплін у вищій 

школи» : для 

здобувачів денної та 

заочної форм здобуття 

освіти пед. спец-тей». 

Слов’янськ : Вид-во 

Б. І. Маторіна, 2021. 

44 с. 

Педагогіка та 

методика 

викладання 

філологічних 

дисциплін у 

вищій школи 

Протягом 

року 

Кафедра вітчизняної та зарубіжної історії 

13. Євсеєнко С.А. Історія Горлівки (ІІ 

частина) - науково-

публіцистична робота 

курс Нової та 

Новітньої історії, 

ДВВ з циклу 

Протягом 

року 



(монографія) історичного 

краєзнавства та 

регіоналістики 

Кафедра мовознавства та російської мови 

14. Габідулліна А.Р., 

Жарикова М.В., 

Колесніченко О.Л. 

Навчальний посібник  

«Лінгвістична 

природа гумору» 

Лінгвістична 

природа гумору 

(спецкурс), 

Теорія 

мовленнєвої 

комунікації 

Протягом 

року 

15. Колесніченко О.Л. Методичний посібник 

з дисципліни  

«Сучасна російська 

літературна мова 

(морфологія)» для 

здобувачів 3 курсу 

бакалаврського рівня  

Сучасна російська 

літературна мова 

Протягом 

року 

16. Скоплєв А.О.  Навчально-

методичний посібник 

з дисципліни «Вступ 

до мовознавства» для 

студентів 1 курсу  

Вступ до 

мовознавства 

Протягом 

року 

Кафедра психології 

17. Грицук О.В. Методичний посібник 

до виконання 

самостійної роботи з 

навчальної 

дисципліни 

«Соціальна 

психологія» для 

здобувачів вищої 

освіти першого 

(бакалаврського) 

рівня за спеціальністю 

053 Психологія 

Соціальна 

психологія 

Листопад 

18. Борозенцева Т.В., 

Грицук О.В. 

Практикум із 

психології тренінгів: 

навчальний посібник 

для здобувачів 

першого 

(бакалаврського) 

рівня вищої освіти за 

спеціальністю 053 

Психологія 

Психологія 

тренінгів 

Серпень 



19. Завгородня А.О., 

Разумова О.Г.,  

Грицук О.В., 

Борозенцева Т.В. 

Юридична психологія: 

навчальний посібник 

для здобувачів 

другого 

магістерського) рівня 

вищої освіти за 

спеціальністю 053 

Психологія 

Юридична 

психологія 

Березень 

20. Борозенцева Т.В. Математичні методи в 

роботі психолога: 

навчальний посібник 

для здобувачів вищої 

освіти першого 

(бакалаврського) 

рівня за спеціальністю 

053 Психологія 

Математичні 

методи в роботі 

психолога 

Вересень 

21. Доля І.В. Методичний посібник 

з виконання 

практичних робіт  з 

дисципліни 

«Психологія 

конфлікту» для 

здобувачів вищої 

освіти першого 

(бакалаврського) 

рівня за спеціальністю 

053 Психологія 

Психологія 

конфлікту 

Квітень  

22. Кошелева Н.Г. Навчально-

методичний посібник 

з дисципліни 

«Педагогіка та 

методика викладання 

психологічних 

дисциплін» 

Педагогіка та 

методика 

викладання 

психологічних 

дисциплін 

Лютий 

23. Борозенцева Т.В., 

Грицук О.В.,  

Дроздова Д.С. 

Практикум виконання 

курсових та 

кваліфікаційних робіт 

з психології: 

навчальний посібник 

для здобувачів вищої 

освіти першого 

(бакалаврського) 

рівня за спеціальністю 

053 Психологія 

 

Курсові та 

кваліфікаційні 

роботи з 

психології 

Вересень 



Кафедра української філології 

24. Муратова О.В. 

 

Методика викладання 

української та 

зарубіжної літератури 

у ЗЗСО / навчально-

методичний посібник 

для здобувачів 

першого 

(бакалаврського) 

рівня освіти 

спеціальності 014 

Середня освіта 

(Українська мова і 

література). 

Методика 

викладання 

української та 

зарубіжної 

літератури в 

ЗЗСО 

 

Листопад 

25. Колосова О.В. Електронний 

навчально-

методичний посібник 

«Новації українського 

правопису» (посібник 

для здобувачів 

першого 

(бакалаврського) 

рівня освіти 

спеціальності 014 

Середня освіта 

(Українська мова і 

література). 

Практикум з 

української мови 

Вересень 

26. Скляр І. О. Словник 

психопоетикальних 

термінів 

Психоаналіз не 

для 

психоаналітиків. 

Психопоетика-

льний дискурс в 

сучасному 

літературознавстві 

(спецкурси) 

Листопад  

27. Скляр І.О. Навчальний посібник 

«Історія української 

літератури ХХ ст.» 

Історія 

української 

літератури ХХ ст. 

 

28. Радіонова Т.М. 

 

Навчально-

методичний посібник 

«Теоретичний і 

прикладний 

синтаксис: традиції та 

інновації» для 

здобувачів другого 

Теоретичний і 

прикладний 

синтаксис: 

традиції та 

інновації 

(спецкурс) 

Листопад 



(магістерського) рівня 

вищої освіти 

спеціальності 014 

Середня освіта 

(Українська мова і 

література) 

29. Радіонова Т.М. 

Тітова О.Б. 

Муратова О.В. 

Електронний посібник 

«Медіаграмотність: 

інтерактивні вправи, 

творчі завдання, 

коментарі» 

Медіаграмотність: 

інтерактивні 

вправи, творчі 

завдання, 

коментарі 

(спецкурс) 

Грудень 

Кафедра англійської філології та перекладу 

30. Андрущенко В.О. Навчально-методичний 

практикум 

«Інтерактивні формати 

англомовного клубу». 

Спецкурс 

«Інтерактивні 

формати 

англомовного 

клубу»  

Листопад 

31. Андрущенко В.О. Методичний посібник 

до настановчо-

корективного курсу з 

обов’язкових дисциплін 

«Практика усного та 

писемного мовлення», 

«Практичний курс 

англійської мови» для 

студентів 1 курсу. 

Практика усного 

та писемного 

мовлення  

Березень 

32. Круть О.В. Навчальний посібник 

«Функціональні 

аспекти сучасної 

лінгвістики (англійська 

мова)». 

 

 

Спецкурс 

«Функціональні 

аспекти сучасної 

лінгвістики 

(англійська 

мова)» для 

здобувачів вищої 

освіти освітньо-

кваліфікаційного 

рівня «магістр»  

Грудень 

33. Ясинецька О.А. 

 

 

Практикум з основ 

перекладацького 

скоропису (англійська 

мова як основна 

іноземна). 

«Основи 

перекладацького 

скоропису 

(основна іноземна 

мова)»  

Лютий 

34. Корольова О.Ю. Методичний посібник 

«Лексико-граматичнi 

Спецкурс 

«Абетка 

Жовтень 



аспекти перекладу» до 

курсу дисципліни за 

вибором «Абетка 

перекладача». 

перекладача» для 

здобувачів вищої 

освіти освітньо-

кваліфікаційного 

рівня «магістр» 

спеціальності 
014.02 Середня 

освіта (Мова і 

література 

(англійська)). 

35. Андрущенко В.О.

Зоз О. А., 

Круть О. В., 

Ясинецька О. А. 

Колективна монографія 

«Текст як об’єкт 

лінгвостилістичного, 

лінгвопрагматичного та 

перекладознавчого 

аналізу». 

Спецкурс 

«Лінгвістичні 

тактики 

декодування 

англомовних 

текстів» 

«Літературна 

комунікація і 

сучасна 

стилістика 

дискурсу» 

«Порівняльна 

стилістика»  

Вересень 

 

 


