Засідання редакційно-видавничої ради 10 вересня 2019 року
Монографії
господарство Сумської області

Корнус А.О. Сільське
(економіко-географічне
дослідження).
Рецензенти:
- Барановський М.О., д.геогр.н., професор к-ри географії Ніжинського державного
університету;
- Мезенцев К.В., д.геогр.н., професор, зав.к-ри економічної та соціальної географії
Київського національного університету;
- Кисельов Ю.О., д.геогр.н., професор, зав. к-ри геодезії, картографії і кадастру
Уманського національного університету садівництва.
Калиниченко І.О., Скиба О.О. Гігієнічні аспекти організації навчально-тренувального
процесу у позашкільних навчальних закладах спортивного профілю.
Рецензенти:
- Подрігало Л.В., д. мед.н., професор, зав.к-ри медичних дисциплін та охорони
здоров’я Харківської державної академії фізичної культури;
- Клапчук В.В., д. мед.н., професор, зав.к-ри фізичної терапії та ерготерапії
Національного університету «Запорізька політехніка»;
- Томенко О.А., д.н. з фіз.вих. і спорту, професор, зав. к-ри ттеорії та методики
фізичної культури.
Атлас сільського господарства Сумської області (укладач карт – Корнус А.О.)
Рецензенти:
- Воровка В.П., д.геогр.н., доцент, зав. к-ри екологічної безпеки та раціонального
природокористування;
- Кисельов Ю.О., д.геогр.н., професор, зав. к-ри геодезії, картографії і кадастру
Уманського національного університету садівництва.
Навчальні посібники
Майковська В.І. Теоретико-методичні аспекти формування підприємницької
компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування. (науковий редактор
Семеног О.М.)
Рецензенти:
- Бойчук Ю.Д., д.пед.н., професор, проректор з наукової роботи ХНПУ імені
Г. Сковороди;
- Нічуговська Л.І., д.пед.н., професор, професор к-ри педагогіки та суспільних наук
ЗВО Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»;
- Семеніхіна О.В., д.пед.н., професор, зав к-ри інформатики;
- Зігунов В.М., к.пед.н., доцент к-ри туризму та готельно-ресторанного сервісу.
Коваленко С.М., Давидова Т.В., Коробова Ю.В., Свердленко О.А., Гаврилюк О.Г.,
Бойченко М.А.
GETTING STARTED: ENGLISH FOR FRESHMEN. Навчальний посібник з практичного
курсу англійської мови для студентів першого курсу (частина 1) (англійською мовою).
Рецензенти:
- Таценко Н.В., д.філол.н., професор к-ри германської філології СумДУ;
- Зосименко О.В., к.пед.н., доцент к-ри педагогіки та інноваційних технологій
Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти;
- Козлова В.В., к.філол.н., доцент к-ри германської філології.
Збірники наукових праць та періодичні видання СумДПУ
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. № 7 (91), 2019 р.
Фізико-математична освіта. Випуск 3(21).

