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Про рекомендацію до друку та надання Грифу СумДПУ
Монографії
Семеног О.М. , Кожем’якіна І.В. Розвиток професійної мовномовленнєвої компетентності вчителя початкової школи: теорія і практика.
Рецензенти:
- Вовк М.П., доктор педагогічних наук, головний науковий співробітник,
завідувач відділу змісту і технологій педагогічної освіти (Інститут
педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, Київ, Україна);
- Сотська Г.І., доктор педагогічних наук, заступник директора з
науково-експериментальної роботи (Інститут педагогічної освіти і
освіти дорослих НАПН України, Київ, Україна);
- Сбруєва А.А., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри
педагогіки Сумського державного педагогічного університету імені
А.С. Макаренка.
Навчальні посібники
П’ятаченко С.В. Історія зарубіжної літератури XVII – XVIII ст.
Навчально-методичний посібник для іноземних студентів спеціальності
«Російська мова і зарубіжна література» (История зарубежной литературы
XVII – XVIII веков. Учебно-методическое пособие для иностранных
студентов специальности «Русский язык и зарубежная литература»).
Рецензенти:
- Богданець-Білоскаленко Н. І., доктор педагогічних наук, головний
науковий співробітник Інституту педагогіки НАПН України;
- Статівка В.І., доктор педагогічних наук, професор Ланчжоуського
університету (Китай);
- Савченко З. В., кандидат філологічних наук, доцент кафедри російської
мови, зарубіжної літератури та методики їх викладання.
Гудим М. П., Гудим С. В., Рибалко П.Ф. Розвиток координаційних
здібностей в легкій атлетиці. Навчально-методичний посібник.
Рецензенти:
- Сергієнко В. М., доктор фіз. вих. і с., доцент кафедри фізичного
виховання і спорту Сум ДУ;
- Харченко С. М., кандидат педагогічних наук., доцент кафедри
фізичного виховання СНАУ;

- Лазоренко С. А., кандидат фіз.вих., доцент, завідувач кафедри
спортивних дисциплін та фізичного виховання СумДПУ імені А.С.
Макаренка.

Методичні рекомендації
Енська О. Ю. , Максименко А. І. , Ткаченко І. О. Кваліфікаційна
робота за освітнім ступенем «Магістр»: методичні рекомендації для
студентів спеціальності 024 Хореографія.
Рецензенти:
- Благова Т. О., кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри
хореографії Полтавського національного педагогічного університету
імені В. Г. Короленка.
- Гнатюк Л. А., кандидат мистецтвознавства, доцент, професор
кафедри історії світової музики Національної музичної академії
України імені П.І.Чайковського.
Устименко-Косоріч О. А. , Єременко О.В. Кваліфікаційна робота за
освітнім ступенем «Магістр»: методичні рекомендації для студентів
спеціальності 025 Музичне мистецтво.
Рецензенти:
- Шип С.В., доктор мистецтвознавства, професор кафедри музичного
мистецтва і
хореографії
Південноукраїнський національний
педагогічний університет імені К. Д. Ушинського.
- Козир А. В., завідувач кафедри теорії та методики музичної освіти,
хорового співу і диригування факультету мистецтв імені Анатолія
Авдієвського Національного педагогічного університету імені
М. П. Драгоманова, доктор педагогічних наук, професор.
Збірники наукових праць та періодичні видання СумДПУ
Збірник наукових праць «Корекційна та інклюзивна освіта очима
молодих науковців» Випуск 8.
Збірник наукових праць «Наукові записки Сумського державного
педагогічного університеті імені А.С. Макаренка. Серія географічні науки»
1(11) за 2020 р. та затвердити список розсилки.

Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Реалії та
перспективи розбудови правової держави в Україні та світі».
Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції
«Академічна культура дослідника в освітньому просторі: європейський та
національний досвід.

