Засідання редакційно-видавничої ради 15 червня 2021 року.
Монографії
Стома В.М., Семеніхіна О.В. Інформаційно-цифрова компетентність вчителя та її
розвиток у процесі професійної підготовки вчителів природничо-математичних
спеціальностей.
Рецензенти:
- Набока О.Г., д.пед.н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи ДЗ
«Донбаський державний педагогічний університет»;
- Прошкін В.В., д.пед.н., професор к-ри комп’ютерних наук і математики
Київського університету Б. Грінченка;
Вакал Ю.С., Семеніхіна О.В. Аналітична компетентність та особливості її
формування у майбутніх магістрів освіти у процесі навчання фахових дисциплін.
Рецензенти:
- Набока О.Г., д.пед.н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи ДЗ
«Донбаський державний педагогічний університет»;
- Прошкін В.В., д.пед.н., професор к-ри комп’ютерних наук і математики
Київського університету Б. Грінченка;
Карпенко Ю.М., Кукса Н.В. Теорія і практика формування готовності майбутніх
фахівців з фізичної терапії, ерготерапії до професійної діяльності в реабілітаційних
центрах.
Рецензенти:
- Данилевич М.В.,д.пед.н., професор к-ри фітнесу та рекреації Львівського
державного університету фізичної культури;;
- Базильчук О.В., д.пед.н., доцент, зав. к-ри фізичної терапії, ерготерапії
Хмельницького національного університету.
Бойченко М.А., Чуричканич І.Е. Теорія когнітивної візуалізації в педагогічній
думці Великої Британії та США: історія і сучасність.
Рецензенти:
- Плачинда Т.С., д.пед.н., професор, зав. к-ри професійної педагогіки та
соціально-гуманітарних наук Льотної академії Національного авіаційного
університету;
- Литовченко І., д.пед.н., професор к-ри англійської мови технічного
спрямування №2 Національного технічного університету України (Київський
політехнічний інститут);

Сумщина в історико-філологічному вимірі. За ред. Н. Кириленко.
Рецензенти:
- Ткаченко О.Г., д.філол.н., професор к-ри журналістики та філології СумДУ;
- Жиленко І.В., д.філол.н., професор к-ри журналістики та філології СумДУ.
Комплексні методики кількісної оцінки здоров’язбережувальної діяльності у
закладах освіти. Колектив авторів: Калиниченко І.О., Антомонов М.Ю., Латіна
Г.О., Тонкопей Ю.Л., Заїкіна Г.Л., Скиба О.О.
Рецензенти:
- Гозак С.В., д.мед.н., ст. навковий співробітник, зав. лабораторії соціальних
детермінант здоров’я дітей ДУ «Інституту громадського здоров’я НАМН
України»;
- Подрігало Л.В., д.мед.н., професор, зав. к-ри медичних дисциплін та охорони
здоров’я Харківської державної академії фізичної культури.
Навчальні посібники
Коваленко С.М., Чикалова М.М. Foreign language for special porposs (nonlinguistic specialties) Іноземна мова за фаховим спрямуванням (для студентів
немовних спеціальностей).
Рецензенти:
- Романчук О.В., д.пед.н., доцент, зав. к-ри іноземних мов Львівського
державного університету фізичної культури;
- Таценко Н.В., д.філол.н., доцент, зав. к-ри іноземних мов СумДУ.
Солощенко В.М. Говори німецькою.
Рецензенти:
- Литовченко І., д.пед.н., професор к-ри англійської мови технічного
спрямування №2 Національного технічного університету України (Київський
політехнічний інститут);
- Скляренко О.Б., д.філол.н., доцент к-ри іноземної філології, перекладу та
методики навчання Переяслав-Хмельницького державного тпедагогічного
університету;
- Школяренко В.І., д.філол.н., професор, зав. к-ри германської філології.
Чернякова Ж.Ю. Academic Writing For Postgraduate Students.
Рецензенти:
- Заболотна О.А., д.пед.н., професор, Президент Української асоціації
дослідників освіти;
- Литовченко І., д.пед.н., професор к-ри англійської мови технічного
спрямування №2 Національного технічного університету України (Київський
політехнічний інститут).

Фоломєєва Н.А. Виконавська майстерність естрадного співака.
Рецензенти:
- Горбенко С.С., д.пед.н., професор к-ри теорії та методики музичної освіти,
хорового співу та диригування факультету мистецтв імені А. Авдієвського
Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.
- Лимаренко Л.І., д.пед.н., професор, зав. к-ри культурології факультету
культури і мистецтв Херсонського державного університету;
- Гречаник Н.І., д.пед.н., доцент к-ри педагогіки та психології факультету
культури і мистецтв Херсонського державного університету.
Корж-Усенко Л. В. Історія розвитку вищої освіти в Україні.
Рецензенти:
- Ткаченко А.В., д.пед.н., доцент к-ри педагогічної майстерності та
менеджменту Полтавського національного педагогічного університету;
- Антонова О. Є., д.пед.н., професор, зав. к-ри педагогіки, професійної освіти
та управління освітніми закладами Житомирського державного
університету.
Петренко М. Б. Читання партитур: методика реалізації.
Рецензенти:
- Козир А. В., д. пед.н., професор, завідувач кафедри теорії та методики
музичної освіти, хорового співу і диригування факультету мистецтв імені
А.Т. Авдієвського Національного педагогічного університету імені М.П.
Драгоманова;
- Мартинюк Т. В., д. мистецтвознавства, професор, професор кафедри
мистецьких дисциплін і методики музичного навчання ДВНЗ «ПереяславХмельницький державний педагогічний університет імені Г. Сковороди».
Крівшенко Л.М. Домашні робота з математики. Робочий зошит.
Рецензенти:
- Попова О.В., д.пед.н., професор к-ри освітології та інноваційної педагогіки
Харківського національного педагогічного університету;
- Шуда І.О., д.ф.м.н., професор, зав. к-ри математичного аналізу методів
оптимізації.
Скоробагатська О.І., Козлова О.Г., Козлов Д.О. Психологія управління.
Рецензенти:
- Ткаченко А.В., д.пед.н., зав. к-ри пед.майстерності та менеджменту
Полтавського національного педагогічного університету;

- Мармада О.І., к.пед.н., професор к-ри наукових основ управління та психології
Інституту післядипломної освіти Харківського національного педагогічного
університету.
Кравченко А.І., Мороз Л.В., Стахова Л.Л., Кравченко І.В. Корекція заїкання у
дітей за допомогою акупресури (точкового масажу).
Рецензенти:
- Лемко О.І., д.мед.н., професор к-ри факультетської терапії Ужгородського
національного університету;
- Кляп М.І., к.пед.н., доцент к-ри фізичної реабілітації Ужгородського
національного університету.
Кравченко А.І., Мороз Л.В., Стахова Л.Л., Кравченко І.В. Корекція афазії у дітей
за допомогою акупресури (точкового масажу).
Рецензенти:
- Яцина О.Ф., д.психол.н., доцент, професор к-ри психології факультету
суспільних Ужгородського національного університету;
- Утьосова О.І., к.пед.н., ст..викладач к-ри суспільно-гуманітраної та етикоестетичної освіти Закарпатського інституту післядипломної освіти;

Кравченко А.І., Мороз Л.В., Стахова Л.Л., Кравченко І.В. Корекція ринолалії у
дітей за допомогою акупресури (точкового масажу).
Рецензенти:
- Лемко О.І., д.мед.н., професор к-ри факультетської терапії Ужгородського
національного університету;
- Попадич О.О. к.пед.н., доцент к-ри загальної педагогіки та педагогіки вищої
школи Ужгородського національного університету;

Кравченко А.І., Мороз Л.В., Стахова Л.Л., Кравченко І.В. Корекція дизартрії у
дітей за допомогою акупресури (точкового масажу).
Рецензенти:
- Барна Х.В., к.пед.н., доцент к-ри теорії та методики дошкільної освіти
Мукачівського державного університету;
- Староста В.І., д.пед.н., професор к-ри загальної педагогіки та педагогіки
вищої школи Ужгородського національного університету;

Методичні рекомендації
Формування сенсорних еталонів у дітей раннього віку засобами дидактичних
ігор (укл. Бутенко В.Г.).
Рецензенти:
- Кондратюк С.М., к.пед.н., професор к-ри дошкільної та початкової освіти;
- Лобова О.В., д.пед.н., професор к-ри дошкільної і початкової освіти.
Пізнавальний розвиток дітей старшого дошкільного віку засобами ігор за
методичними рекомендаціями І. Барташнікової, О. Барташнікова (укл. Бутенко
В.Г., Шаповалова О.В.).
Рецензенти:
- Кондратюк С.М., к.пед.н., професор к-ри дошкільної та початкової освіти;
- Лобова О.В., д.пед.н., професор к-ри дошкільної і початкової освіти.
Іноземна мова (англійська) за професійним спрямуванням. (укл. Коробова Ю.В.,
Гуменюк Г.Л.).
Рецензенти:
- Клочко Л.І., к.філол.н., доц., зав. к-ри практики англійської мови;
- Козлова В.В., к.філол.н., доц., к-ри германської філології.
Литвиненко Ю. І. Мікологія : робочий зошит для організації лабораторних
занять і самостійної роботи студентів.
Рецензенти:
- Вакал А. П., к.б.н., завідувач кафедри загальної біології та екології;
- Данько Я. М., к.б.н., доцент кафедри загальної біології та екології.
Литвиненко Ю. І. Фітопатологія: методичні рекомендації до лабораторних
занять і самостійної роботи студентів.
Рецензенти:
- Вакал А. П., к.б.н., завідувач кафедри загальної біології та екології;
- Москаленко М. П., к.б.н., доцент кафедри загальної біології та екології.
Карпенко Є.В. Розвиток чуття внутрішньодольової пульсації на прикладах
вільно структурованих мелодій. Методичні рекомендації з хорового диригування
для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня та викладачів інститутів
культури і мистецтв вищих педагогічних навчальних закладів України.
Рецензенти:
- Голяка Г. П., к. мистецтвознавства, доцент кафедри хореографії та музичноінструментального виконавства;
- Петренко М. Б., к. пед. н., доцент кафедри хорового диригування, вокалу та
методики музичного навчання.

Карпенко Є.В. Методичні основи вивчення хорового диригування на першому
курсі навчання: методичні рекомендації для здобувачів вищої освіти молодших
курсів першого (бакалаврського) рівня та викладачів інститутів культури і мистецтв
педагогічних університетів України.
Рецензенти:
- Голяка Г. П., к. мистецтвознавства, доцент кафедри хореографії та музичноінструментального виконавства;
- Петренко М. Б., к. пед. н., доцент кафедри хорового диригування, вокалу та
методики музичного навчання.
Методичні вказівки до навчальної практики з біології (блок «Генетика з
основами селекції») (укл. Торяник В.М.).
Рецензенти:
- Міронець Л.П., к.пед.н., доцент к-ри загальної біології та екології, декан
природничо-географічного факультету;
- Говорун О.В., к.біол.н., доцент, зав. к-ри біології людини та тварин.
Методика навчання біології в профільних класах. (укл. Генкал С.Є.).
Рецензенти:
- Міронець Л.П., к.пед.н., доцент к-ри загальної біології та екології, декан
природничо-географічного факультету;
- Говорун О.В., к.біол.н., доцент, зав. к-ри біології людини та тварин.
Звукорежисерський аналіз музичних творів. (укл. Корякін О.О.).
Рецензенти:
- Лимаренко Л.І., д.пед.н., професор, зав. к-ри культурології факультету
культури і мистецтв Херсонського державного університету;
- Гречаник Н.І., д.пед.н., доцент к-ри педагогіки та психології факультету
початкової освіти Глухівського національного педагогічного університету.
Методичні вказівки до виконання кваліфікаційних робіт зі спеціальності 016
Спеціальна освіта (укл. Т.М. Дегтяренко)
Рецензенти:
- Лобова О.В., д.пед.н., професор;
- Кондратюк С.М., к.пед.н., професор.
Збірники наукових праць та періодичні видання СумДПУ
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. № 6(110), 2021 р.
Актуальні проблеми спец.педагогіки, психології та фізичної терапії. Збірник
матеріалів V Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції.

