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(остання чверть ХХ – початок ХХІ століття)»,  представлену до захисту на
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військової служби за контрактом», подану до захисту на здобуття наукового
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мистецтво)»  /  В.  В.  Юнда:  Держ.  закл.  «Луганський  національний
університет імені Тараса Шевченка». – Старобільськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ
імені Тараса Шевченка», 2018 – 54 с.
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2. Євроінтеграція, міжнародне публічне управління та безпека: навчально-
методичний  посібник  для  самостійної  роботи  для  магістрів
спеціальності: 281 «Публічне управління та адміністрування» / уклад.
О. М. Птахіна ; Держ. закл. «Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка», –
Старобільськ : Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка", 2018. – 193 с.
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3. Гаміна  Т.  С.  Магістерське  дослідження  зі  спеціальності  «Соціальна
робота»:  вимоги  та  поради  /  Т.  С.  Гаміна,  Н.  В.  Маркова,  О.  П.
Песоцька;  Держ.  закл.  „Луган.  нац.  Ун-т  імені  Тараса  Шевченка”.  –
Луганськ : Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2013. – 62 с.
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4. Виконання складального креслення :  Навчально-методичний посібник
до лабораторних робіт та організації самостійної роботи студентів для
студентів спеціальностей 014.10 «Середня освіта (Трудове навчання та
технології)»  та  015  «Професійна  освіта»  всіх  профілів  підготовки
денної та заочної форм навчання / О. О. Ревякіна ; Держ. закл. «Луган.
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5. Методика  обучения  русскому  языку  в  начальных  классах.  Речевое
развитие младших школьников :  Метод.  рекомендации для студентов
специальности  «Начальное  образование»  квалификацион-
нообразовательного уровня «младший специалист», «бакалавр» / Сост.
С.М. Рудь ; Гос. учрежд. «Луган. нац. ун-т имени Тараса Шевченко» /
Светлана Рудь. – Старобельск, 2019. – 142 с.
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6. Методичні  вказівки  до  виконання  завдань  із  навчальної  польової
практики  з  гідрології  для  студентів  спеціальності  014.07  «Середня
освіта (Географія)» / Укл. Г. В. Гаврюшенко. – Старобільськ, 2019. –20
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7. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з Основ економіки
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