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Монографії
Географія Сумської області: особливості природи, соціально-економічного
розвитку та раціонального природокористування. Акулов О. Ю. та ін./ за загальною
редакцією А. О. Корнуса. Колективна монографія.
Рецензенти:
- Бейдик О. О., д.геогр.н., професор к-ри туризму, соціально-економічної географії
та краєзнавства Мелітопольського державного педагогічного університету;
- Кисельов Ю. О., д.геогр.н., професор, завідувач к-ри геодезії, картографії та
кадастру Уманського національного університету садівництва;
- Міхелі С. В., д.геогр.н., професор к-ри географії НПУ ім. Драгоманова.
Тригубчак О. В. Особливості професійної підготовки іноземних громадян: досвід
європейської вищої школи. Монографія.
Рецензенти:
- Сущенко А. В., д.пед.н., професор, зав. к-ри освіти та управління навчальним
закладом Класичного приватного університету;
- Ткаченко А. В., д.пед.н., доцент, доцент к-ри педагогічної майстерності та
менеджменту Полтавського національного педагогічного університету;
- Бойченко М. А., д.пед.н., професор, зав. к-ри педагогіки.
Навчальні посібники
Бабенко О. М. Біохімія з основами біохімії спорту. Навчально-методичний
посібник для студентів закладів вищої освіти фізичної культури і спорту.
Рецензенти:
- Іншина Н.М., к.б.н., доцент к-ри біофізики, біохімії, фармакології та
бімолекулярної інженерії СумДУ;
- Скляр В.Г., д.біол.н., професор, зав. к-ри екології та ботаніки СНАУ.
Алексенко С. Ф. Improve your writing skill: strategies and guidelines (Англійське
писемне мовлення: стратегії вдосконалення). Навчальний посібник з практики писемного
англійського мовлення для студентів 3-4 курсів факультетів іноземних мов ЗВО.
Рецензенти:
- Тараненко Л.І., д.філол.н., професор, зав. к-ри теорії, практики та перекладу
англійської мови Національного технічного університету України «Київський
політехнічний інститут Ігоря Сікорського»;
- Таценко Н.В., д.філол.н., доцент, зав. к-ри іноземних мов СумДУ;
- Школяренко В.І., д.філол.н., професор, професор к-ри теорії та практики романогерманських мов СумДПУ.

Данько Я. М. Питання макроеволюції. Навчальний посібник.
Рецензенти:
- Бабко Р. В., д.біол.н., провідний науковий співробітник відділу фауни та
систематики безхребетних Інституту зоології НАН України;
- Ковальчук О. М., д.біол.н., старший науковий співробітник відділу палеонтології
Національного науково-природничого музею НАН України.
Вовк О. В. Історія військ спеціального призначення(від давнини до середини
ХХ століття). Навчальний посібник.
Рецензенти:
- Дегтярьов С. І., д.іст.н., професор, зав. к-ри історії СумДУ;
- Михайліченко М. А., к.іст.н., доцент, доцент кафедри державно- правових
дисциплін та українознавства СНАУ.
Карпенко Є. В., Ігнатовська О. І. Практикум з шкільного репертуару.
Навчально-методичний посібник.
Рецензенти:
- Драч І.С., д.мист., професор Харківського державного університету мистецтв
імені І. П. Котляревського;
- Мартинюк А. К., д.пед.н., професор к-ри мистецьких дисциплін Університету
Григорія Сковороди в Переяславі;
- Петренко М.Б., к.пед.н., доцент к-ри хорового диригування, вокалу та методики
музичного навчання СумДПУ.
Методичні посібники
Базурін В. М., Чашечникова О. С. Об'єктно-орієнтоване програмування на
мові С#. Поглиблений рівень. Лабораторний практикум.
Рецензенти:
- Семеніхіна О.В., д.пед.н., професор, зав. к-ри інформатики;
- Рябко А.В., к.пед.н.,
ст.викладач к-ри фізико-математичної освіти та
інформатики Глухівського національного педагогічного університету.
Базурін В. М., Чашечникова О. С. Мова програмування Python. Початковий
рівень. Збірник задач.
Рецензенти:
- Семеніхіна О.В., д.пед.н., професор, зав. к-ри інформатики;
- Рябко А.В., к.пед.н.,
ст.викладач к-ри фізико-математичної освіти та
інформатики Глухівського національного педагогічного університету.

Методичні рекомендації
Методика викладання хімії: методичні рекомендації для практичних занять.
Укладач Бабенко О. М.
Рецензенти:
- Міронець Л.П.,к.пед.н., доцент, декан природничо-географічного факультету;
- Харченко Ю.В., к.хім.н., ст.викладач к-ри біології людини, хімії та методики
навчання хімії.
Методика навчання хімії: методичні рекомендації для лабораторних занять.
Частина І. Укладач Бабенко О. М.
Рецензенти:
- Швець О.Г., к.пед.н., доцент к-ри терапії, фармакології, клінічної діагностики та
хімії СНАУ;
- Касьяненко Г.Я., к.хім.н., доцент к-ри біології людини, хімії та методики навчання
хімії.
Методика навчання хімії: методичні рекомендації для лабораторних занять.
Частина ІІ. Укладач Бабенко О. М.
Рецензенти:
- Швець О.Г., к.пед.н., доцент к-ри терапії,фармакології, клінічної діагностики та
хімії СНАУ;
- Більченко М.М., к.хім.н., доцент к-ри біології людини, хімії та методики навчання
хімії.
Позакласна робота з хімії: методичні рекомендації для лабораторних занять.
Укладач Бабенко О. М.
Рецензенти:
- Міронець Л.П.,к.пед.н., доцент, декан природничо-географічного факультету;
- Харченко Ю.В., к.хім.н., ст. викладач к-ри біології людини, хімії та методики
навчання хімії.
Навчальна практика: техніка шкільного хімічного експерименту: методичні
рекомендації для лабораторних занять. Укладач Бабенко О. М.
Рецензенти:
- Ліцман Ю.В., к.пед.н., доцент к-ри теоретичної та прикладної хімії СумДУ;
- Скляр А.М., к.хім.н., доцент к-ри біології людини, хімії та методики навчання хімії.
Біохімія. Методичні рекомендації до лабораторних занять. Укладач Бабенко О. М.
Рецензенти:
- Ліцман Ю.В., к.пед.н., доцент к-ри теоретичної та прикладної хімії СумДУ;
- Харченко Ю.В., к.хім.н., ст. викладач к-ри біології людини, хімії та методики
навчання хімії.

Методичні рекомендації студентам щодо підготовки до практичних занять та
самостійної роботи з дисципліни «Етнографія України». Укладач Вовк О. В.
Рецензенти:
- Авхутська С.О., к.пед.н., доцент к-ри історії України;
- Турков В.В., к.іст.н., доцент к-ри історії України.
Карпенко Є. В. Методичні рекомендації до робочої програми з хорового
аранжування «Алгоритми самостійної роботи студента в процесі вивчення хорового
аранжування».
Рецензенти:
- Фоломєєва Н. А., к.пед.н., доцент к-ри хорового диригування, вокалу та методики
музичного навчання СумДПУ;
- Петренко М.Б., к.пед.н., доцент к-ри хорового диригування, вокалу та методики
музичного навчання СумДПУ.
Іваній О. М. Освітнє право: методичні матеріали до вивчення дисциплін та
організації самостійної роботи.
Рецензенти:
- Сбруєва А. А., д.пед.н., професор, професор к-ри педагогіки СумДПУ;
- Апаров А. М., д. юр.н., професор, професор к-ри права та методики викладання
правознавства СумДПУ.
Кандратюк Світлана Миколаївна. Біобібліографічний покажчик.
Збірники наукових праць та періодичні видання СумДПУ
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