Засідання редакційно-видавничої ради 19.11.2019 року
Про рекомендацію до друку та надання Грифу СумДПУ
Монографії
Сбруєва А.А., Єременко І.В. Формування європейського виміру забезпечення
якості вищої освіти в контексті інтернаціоналізації освітнього простору.
Рецензенти:
- Заболотна О.А., д.пед.н., професор, професор кафедри іноземних мов Уманського
державного педагогічного університету;
- Авшенюк Н.М., д.пед.н., ст. науковий співробітник, зав. відділу зарубіжних систем
педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти
дорослих;
- Бойченко М.А., д.пед.н., доцент, доцент кафедри педагогіки.
Корж-Усенко Л.В., Сидоренко О.Л. Недержавна вища школа України: ретродосвід
та сучасні виклики.
Рецензенти:
- Антонова О.Є., д.пед.н., професор, зав. к-ри педагогіки Житомирського
державного університету;
- Швирко В.М., к.пед.н., доцент, зав. к-ри педагогіки Луганського державного
університету;
- Бойченко М.А., д.пед.н., доцент к-ри педагогіки СумДПУ.
Навчальні посібники
Кондратюк С.М., Лянна О.В., Основи педіатрії. Навчально-методичний посібник.
Рецензенти:
- Тарасенко Г.С., д. пед.н., професор кафедри екології, природничих та
математичних наук Вінницької академії неперервної освіти;
- Рогальська-Яблонська І.П., д.пед.н., професор Миколаївського національного
університету;
- Котелевський В.І., к.мед.н., доцент к-ри здоров’я, фізичної терапії, реабілітації та
ерготерапії.

Фольклорні записи Бориса Грінченка з села Нижня Сироватка. Упорядник
С.В. П’ятаченко.
Рецензенти:
- Богданець-Білоскаленко Н.І., д.пед.н., головний наук.співробітник Інституту
педагогіки НАПНУ;
- Семеног О.М., д.пед.н., професор, зав. к-ри української мови і літератури.
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка на шпальтах
періодичних видань (1924-2019): до 95-річчя з дня заснування.
Збірники наукових праць та періодичні видання СумДПУ
Актуальні питання природничо-математичної освіти. Випуск 1(3), 2 (14) 2019 р.
Фізико-математична освіта. Випуск 4(22).
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. № 9 (93), 2019 р.
Природничі науки. Випуск № 16, 2019 р.
1. Затвердження списку розсилки збірника наукових праць «Природничі науки»
Випуск № 16, 2019 р. до фондів бібліотек.
2. Щодо оновлення складу редакційної колегії фахового збірника наукових праць
«Філософія науки: традиції та інновації».

Засідання редакційно-видавничої ради 18.02.2020 року
Про рекомендацію до друку та надання Грифу СумДПУ
Монографії одноосібні
Майковська В.І. Формування підприємницької компетентності майбутніх фахівців
готельно-ресторанного і туристичного бізнесу: теорія і практика. Монографія.
Рецензенти:
- Нічуговська І.І., д.пед.н.,професор, професор к-ри педагогіки та спеціальної освіти
Дніпровського національного університету;
- Романова Г.М., д.пед.н., професор, заступник директора з наукової роботи
Інституту професійно-технічної освіти НАПНУ;
- Якименко-Терещенко Н.В., д.е.н., професор, зав. к-ри економічного аналізу та
обліку НТУ «ХПІ»
- Семеніхіна О.В., д.пед.н.,професор, зав. к-ри інформатики.
Козлов Д.О. Інноваційна культура майбутнього керівника закладу загальної
середньої освіти: теорія та методика розвитку. Монографія. Науковий редактор Сбруєва
А.А.
Рецензенти:
- Ільченко В.Р., д.пед.н., професор, зав. відділу інтеграції змісту загальної середньої
освіти Інституту педагогіки АПНУ;
- Касьянова О.М., д.пед.н., професор, зав.к-ри педагогіки, філософії та мовної
підготовки Харківської медичної академії післядипломної освіти;
- Ткаченко А.В., д.пед.н, професор, зав.к-ри педагогічної майстерності та
менеджменту Полтавського національного педагогічного університету.
Монографії колективні
Титович А.О., Томенко О.А., Головченко О.І., Востоцька І.Ф. Індивідуалізація
тренувального процесу на основі врахування психічного стану спортсменів. Колективна
монографія.
Рецензенти:
- Сергієнко В.М., д.н.з фіз..вих., доцент к-ри фізичного виховання та спорту СумДУ;
- Приходько В.В., д.пед.н., професор, зав. к-ри теорії та методики спортивної
підготовки Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту;
- Леоненко А.В., к.пед.н., доцент к-ри ТМФК.
Дошкільна та початкова освіта в сучасному педагогічному просторі. Колективна
монографія. За загальною редакцією О.В. Лобової, С.М. Кондратюк.
Рецензенти:
- Коваль Л.В., д.пед.н., професор, декан факультету психолого-педагогічної освіти
та мистецтв Бердянського державного педагогічного університету;

- Пушкарьова Т.О., д.пед.н., професор, начальник відділу проектної діяльності
Інституту модернізації змісту освіти.
Формування предметних компетентностей майбутніх вчителів фізики та математики
засобами та технологіями сучасного освітнього середовища. Колективна монографія. За
редакцією Завражної О.М., Салтикової А.І.
Рецензенти:
- Величко С.П., д.пед.н., професор, зав. к-ри фізики та методики її викладання
Центральноукраїнського державного педагогічного університету;
- Тарасенкова Н.А., д.пед.н., професор, зав. к-ри математики та методики навчання
математики Черкаського національного університету.
Навчальні посібники
Майковська В.І. Інтерактивні технології навчання (на прикладі дисципліни
«Торгівельне підприємництво»): навчально-методичний посібник. Наук. редактор О.М.
Семеног.
Рецензенти:
- Лунячек В.Е. д.пед.н., зав. к-ри креативної педагогіки та інтелектуальної
власності Української інженерно-педагогічної академії;
- Бервено О.В., д.е.н., професор, зав. к-ри туристичного бізнесу ХТЕІ КНТЕУ;
- Зігунов В.М., к.пед.н., доцент к-ри туризму та готельно-ресторанного сервісу;
- Семеніхіна О.В., д.пед.н., професор, зав.к-ри інформатики.
Божко І.С. Стилістика французької мови. (Stylistique Française). Навчальнометодичний посібник для студентів IV курсу(французькою мовою).
Рецензенти:
- Лукаш Г.П. д.філол.н., професор к-ри інформаційних систем управління Донецького
національного університету;
- Лепетюха А.В., к.філол.н., доцент к-ри романської філології Харківського
національного педагогічного університету.
Технології соціальної роботи і соціальної допомоги в умовах трансформаційного
періоду. Навчально-методичний посібник. За загальною редакцією Поляничко А.О.,
Кирилюк А.В.
Рецензенти:
- Калаур С.М., д.пед.н., доцент, професор к-ри соціальної політики і соціальної
роботи Тернопільського національного педагогічного університету;
- Рассказова О.І., д.пед.н., професор, зав. к-ри соціальної роботи КУ «Харківська
гуманітарно-педагогічна академія».
Збірники наукових праць та періодичні видання СумДПУ
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. № 2 (96), 2020 р.
Наукові пошуки. Збірник наукових праць молодих учених. Випуск 17, 2020 р.

Засідання редакційно-видавничої ради 15.04.2020 року
Про рекомендацію до друку та надання Грифу СумДПУ
Навчальні посібники
Чашечникова О.С., Лабудько В.С., Бондаренко А.Ю. Професійне спрямування
вивчення математики в закладах професійної (професійно-технічної) освіти. Дидактичні
матеріали.
Рецензенти:
- Н. В. Кульчицька, кандидат педагогічних наук, доцент, зав. кафедри
математики та інформатики і методики навчання ДВНЗ «Прикарпатський
національний університет імені Василя Стефаника»;
- Н.А. Тарасенкова, доктор педагогічних наук, професор, зав. кафедри
математики та методики навчання математики Черкаського національного
університету імені Богдана Хмельницького;
- Л. Г. Філон, кандидат педагогічних наук, доцент, зав. кафедри математики та
економіки Національного університету «Чернігівський колегіум» імені
Т. Г. Шевченка.
Владимирова В.М, Кириленко Н.І. Українська література першої половини ХХ
століття: теоретико-методологічні аспекти інтерпретації» Навчально-методичний
посібник.
Рецензенти:
- О.Г. Ткаченко, доктор філологічних наук, професор кафедри журналістики та
філології СумДУ;
- А. М. Землянська-Узунколєва, кандидат філологічних наук, доцент кафедри
української і зарубіжної
літератури Мелітопольського державного
педагогічного університету імені Б. Хмельницького;
- О. М. Семеног, доктор педагогічних наук, професор кафедри української мови і
літератури СумДПУ імені А.С. Макаренка.
Енська О.Ю., Максименко А.І., Ткаченко І.О. Композиція танцю та мистецтво
балетмейстера. Посібник.
Рецензенти:
- О. В. Єременко, доктор педагогічних наук, професор, зав. кафедри хореографії
та музично-інструментального виконавства СумДПУ імені А. С. Макаренка;
- А. Є. Коротков, професор кафедри музичного мистецтва і хореографії
Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені
Володимира Винниченка, народний артист України.
- Т. І. Олійник, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інструментального
виконавства Уманського державного педагогічного університету імені Павла
Тичини.
Збірники наукових праць та періодичні видання СумДПУ
Фізико-математична освіта. Випуск 1. 2020 р.

Засідання редакційно-видавничої ради 14.05.2020 року
Про рекомендацію до друку та надання Грифу СумДПУ
Монографії
Семеног О.М. , Кожем’якіна І.В. Розвиток професійної мовно-мовленнєвої
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 науковоекспериментальної 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. Навчальнометодичний 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.

Засідання редакційно-видавничої ради 10.05.2020 року
Про рекомендацію до друку та надання Грифу СумДПУ
Монографії
Рудь О. М. Складні прикметники поетичної мови ХХ століття. Монографія.
Рецензенти:
- Бибик С. П., доктор філологічних наук, професор, провідний науковий співробітник
відділу стилістики, культури мови та соціолінгвістики Інституту української
мови НАН України;
- Кравець Л. В., доктор філологічних наук, професор, професор кафедри філології
Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ, професор кафедри
стилістики української мови Національного педагогічного університету імені М.
П. Драгоманова;
- Логвиненко Ю. В., кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри
соціально-гуманітарної освіти КЗ «Сумський обласний інститут післядипломної
педагогічної освіти.
Прокопенко О. В., Омельяненко В. А. National development goals: innovation
framework. Монографія.
Рецензенти:
- T. Tirto, PhD (End.), Researcher, SGH Project Manager FARADI SRL (Т.Тирто,
доктор філософії, Інноваційна Компанія Фаради, Італія);
- Janusz Klisinski, D.Sc. (Econ), Head of International Management Department,
University of Bielsko-Biala (Republic of Poland)(Януш Клісіньські, д.е.н., професор,
зав. к-ри міжнародного менеджменту, університет Бельсько-Бяла, Польща);
- Божкова В.В., д.е.н., професор кафедри бізнес-економіки та адміністрування
СумДПУ.
Довжинець І. Г. Суми. Середовище музичної класики. Монографія.
Рецензенти:
- Бермес І.Л., д. мист., професор, зав. кафедри хорового диригування Дрогобицького
національного педагогічного університету;
- Очеретовська Н.Л., д.мист., професор, зав. кафедрою теорії музики Харківського
національного університету мистецтв.
- Панасюк В.Ю., д.мист., доцент кафедри соціальної роботи і менеджменту
соціокультурної діяльності СумДПУ.

Навчальні посібники
Багацька О.В., Коваленко А.М., Козлова В.В. Лінгвістичний довідник наукового
дослідження: практикум (англійською мовою). Навчальний посібник для студентів,
магістрантів та аспірантів.
Рецензенти:
- Солощук
Л.В.,
професор
кафедри
англійської
філології
ХНУ
імені В.Н. Каразіна, доктор філологічних наук, професор
- Деменчук О.В., завідувач кафедри романо-германської філології Рівненського
державного гуманітарного університету, доктор філологічних наук, професор;
- Школяренко В.І., завідувач кафедри германської філології СумДПУ
імені А.С. Макаренка, доктор філологічних наук, професор.
Лазоренко С.А., Балашов Д.І., Лазоренко С.С. Термінологія сучасних силових
одноборств та спортивної боротьби. Термінологічний словник
Рецензенти:
- Сергієнко В.М., д. фіз. вих., доцент кафедри фізичного виховання і спорту
Сумського державного університету;
- Томенко О.А, д. фіз. вих., професор, зав. каф. ТМФК ННІФК Сумського державного
педагогічного університету імені А. С. Макаренка;
- Бурмістрова К.В., заслужений майстер спорту України, чемпіонка світу та
Європи, старший тренер національної збірної команди України з вільної боротьби.
Збірники наукових праць та періодичні видання СумДПУ
Збірник матеріалів III Міжнародної дистанційної науково-методичної конференції
«Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі
навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ-2020» (квітень-травень
2020 р., Сум ДПУ імені А.С. Макаренка, м. Суми / упорядн. Чашечникова О.С.).

