Засідання редакційно-видавничої ради 19.11.2021
Порядок денний:
1. Про надання рекомендації до друку та надання Грифу СумДПУ.
2. Про внесення змін до складу редакційної колегії збірника наукових праць
«Природничі науки» та затвердження складу редакційної колегії.
1. Про надання рекомендації до друку та надання Грифу СумДПУ.
Монографії
Сталий розвиток старопромислових регіонів України: інноваційний вимір.
Колективна монографія. За ред. Омельяненка В. А.
Рецензенти:
- Підоричева І.Ю., д. екон. наук, зав. сектору проблем інноваційноінвестиційного розвитку Інституту економіки промисловості НАНУ;
- Прокопенко О.В., д. екон. наук, професор, професор к-ри економіки,
Інноваційний університет «Collegium Mazovia» (Польща).
Навчальні посібники
Горболіс Л М. Теорія літератури і методологічний дискурс (у 2-х ч. Ч І:
вид. 2-ге, доповнене; Ч.ІІ).
Рецензенти:
- Новиков А. О., д.філол.н., професор, зав. к-ри української мови, літератури
та методики навчання Глухівського національного педагогічного
університету імені Олександра Довженка;
- Рарицький О. А., д.філол.н., професор, зав. к-ри історії української
літератури та компаративістики Камянець-Подільського національного
університету імені Івана Огієнка.
Методичні рекомендації
Теоретична фонетика. Практикум для майбутніх вчителів німецької мови.
Укл. Шевцова Н. О.
Рецензенти:
- Школяренко В.І., д.філол.н., професор, в.о. зав.к-ри теорії та практики
романо-германських мов;
- Оробінська Р.В., к.філол.н., ст.викладач к-ри ри теорії та практики
романо-германських мов.
Методичні рекомендації до написання та оформлення курсових робіт з
навчальної дисципліни «Освітнє право». Укл. Іваній О. М.
Рецензенти:
- Апаров А.М., адвокат адвокатського об’єднання «СВС-колегія», д. юр. н.,
професор;
- Михайличенко О.В., д.пед. н., професор, професор к-ри всесвітньої історії,
міжнародних відносин та методики навчання історичних дисциплін.

Методичні вказівки щодо проходження ознайомчої практики в Управлінні
освіти і науки Сумської міської ради для здобувачів вищої освіти першого
(бакалаврського) рівня зі спеціальності 081 «Право» освітньо-професійної
програми «Право». Укл. Іваній О. М.
Рецензенти:
- Чернадчук О.В., к. юр.н., член Ради адвокатів Сумської області;
- Апаров А.М., д. юр.н., професор, професор к-ри права та методики
викладання правознавства.
Методичні рекомендації щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни
Вступ до права ЄС. Укл. Шестопалов Р. М.
Рецензенти:
- Кучук А.М., д.юр. н., професор, професор кафедри права та методики
викладання правознавства;
- Апаров А.М., адвокат адвокатського об’єднання «СВС-колегія», д.юр.н.,
професор.
Методичні рекомендації щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни
«Основи наукових досліджень» для здобувачів вищої освіти за ОПП 081 Право.
Укл. Кучук А. М.
Рецензенти:
- Легка О.В., д. юр. н., професор к-ри міжнародного права Університету
митної справи та фінансів;
- Орлова О., к. юр. н., доцент к-ри загальноправових дисциплін
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.
Методичні рекомендації щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни
«Філософія права» для здобувачів вищої освіти за ОПП 081 Право. Укл.
Кучук А. М.
Рецензенти:
- Легка О.В., д. юр. н., професор к-ри міжнародного права Університету
митної справи та фінансів;
- Орлова О., к. юр. н., доцент к-ри загальноправових дисциплін
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.
Методичні рекомендації щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни
«Міжнародне публічне та приватне право» для здобувачів вищої освіти за ОПП
081 Право. Укл. Кучук А. М.
Рецензенти:
- Легка О.В., д. юр. н., професор к-ри міжнародного права Університету
митної справи та фінансів;
- Орлова О., к. юр. н., доцент к-ри загальноправових дисциплін
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.
Методичні вказівки щодо проведення практичних занять з вивчення
навчальної дисципліни «Кримінальний процес». Укл. Щербак С. В.
Рецензенти:

- Мирославський С.В., к.юр. н., доцент, адвокат, керуючий партнер АО
«КОРПУС ЮРІС»
- Чернадчук О.В., к. юр. н., ст. викладач кафедри права та методики
викладання правознавства.
Збірники наукових праць та періодичні видання СумДПУ
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. № 9(113), 2021 р.
Збірник матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції
«Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у
процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу – ІТМ*плюс2021».
Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-методичної інтернетконференції студентів, аспірантів та м молодих вчених «Розвиток» у процесі
навчання дисциплін природничо-математичного циклу – ІТМ*плюс-2021. Форум
молодих дослідників».
Збірник наукових праць «Актуальні питання природничо-математичної
освіти». Випуск 2(18). 2021.
Збірник матеріалів V Всеукраїнської наукової інтернет-конференції «Діалог
мов і культур у сучасному освітньому просторі».
Збірник матеріалів VI Всеукраїнської електронної науково-практичної
конференції
студентів
та
молодих
учених
«Здоров’язбережувальна
компетентність у структурі безпеки життєдіяльності людини».
Матеріали VІ Всеукраїнської науково-методичної конференції «Теоретикометодичні засади навчання сучасної фізики та нанотехнологій у закладах вищої та
загальної освіти».
Збірник матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції
«Культуромовна особистість фахівця у XXI столітті».
Збірник матеріалів І Всеукраїнської науково-практичної конференції
«Актуальні питання підготовки спортсменів в олімпійських і не олімпійських
видах спорту».
Науковий журнал «Фізико-математична освіта», випуск 6(32).
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Наукова
діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього
фахівця».

2. Про внесення змін до складу редакційної колегії збірника наукових праць
«Природничі науки» та затвердження складу редакційної колегії:
Шейко В. І., д.б.н., професор, СумДПУ імені А. С. Макаренка (головний
редактор);
Касьяненко Г. Я. , к.х.н., доцент, СумДПУ імені А. С. Макаренка
(заступник головного редактора);
Литвиненко Ю. І., к.б.н., доцент, СумДПУ імені А. С. Макаренка
(заступник головного редактора);
Данько Я. М., к.б.н., доцент, СумДПУ імені А. С. Макаренка
(відповідальний редактор);
Міронець Л. П., к. пед. н., доцент, СумДПУ імені А. С. Макаренка;
Вакал А. П., к.б.н., доцент, СумДПУ імені А. С. Макаренка;
Говорун О. В. , к.б.н., доцент, СумДПУ імені А. С. Макаренка;
Корнус О. Г., к.геогр.н., доцент, СумДПУ імені А. С. Макаренка;
Бабенко О. М., к.пед.н., доцент, СумДПУ імені А. С. Макаренка;
Скляр А. М., к.х.н., доцент, СумДПУ імені А. С. Макаренка;
Харченко Ю. В., к.х.н., доцент, СумДПУ імені А. С. Макаренка;
Панченко С. М., д.біол.н., доцент, Гетьманський національний
природний парк;
Іноземні члени редакційної колегії:
Раздайбедін В. М. Державний університет Сент-Клауд (Міннесота,
США);
Жерносєков Д. Д. Вітебський державний університет імені
П. М. Машерова (Республіка Білорусь);
Радзієвська М. П., д.біол.н., професор Ченстоховський політехнічний
університет (Польща).

