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Монографії
Кулик Н. А.
Корекція фізичного стану дошкільників 5-6 років з
використанням елементів легкої атлетики.
Рецензенти:
- Сергієнко В. М., д.фіз.вих., доцент к-ри фізичного виховання і спорту
СумДУ;
- Приходько В. В., д.пед.н., професор, зав. к-ри теорії та методики
спортивної педагогічки Придніпровської державної академії фізичної культури і
спорту.
Німенко Н. А., Кириленко Н.І. Барокові риси в українських літописах
ХVІІІ століття.
Рецензенти:
- Ткаченко О.Г., д.філол.н., професор к-ри журналістики СумДУ;
- Серебрянська І.М., д.філол.н., професор к-ри прикладної лінгвістики
Ніжинського державного університету.
Красілов А. Д. Професійна підготовка фахівців фізичної культури і спорту:
аналіз досвіду та інновацій.
Рецензенти:
- Шукайко О.В., д.пед.н., доцент к-ри фізичного виховання та спорту
Львівського національного університету імені Івана Франка;
- Сущенко А.В., д.пед.н., професор к-ри освіти та управління навчальним
закладом Класичного приватного університету.
Теорія та методика дошкільної і початкової освіти в сучасному інноваційному
просторі. За заг. редакцією О.В. Лобової, С.М. Кондратюк.
Рецензенти:
- Пушкарьова Т.О., д.пед.н., професор, начальник відділу проектного
управління Інституту модернізації змісту освіти;
- Бірюк Л.Я., д.пед.н., професор, зав. к-ри педагогіки та психології
початкової освіти Глухівського національного педагогічного університету;
- Бадер С.О., д.пед.н., доцент, зав. к-ри дошкільної та початкової освіти ДЗ
«Луганський національний університет».
Логопедично-реабілітаційний супровід дітей із порушеннями психофізичного
розвитку. Колектив авторів: А.І. Кравченко, Л.В. Мороз, Л.Л. Стахова,
О.В. Ласточкіна, К.О. Зелінська-Любченко.
Рецензенти:
- Коваленко С.О., д.біол.н., професор, зав. к-ри анатомії, фізіології та
фізичної реабілітації Черкаського національного університету;
- Вознюк А.В., д.психол.н., професор к-ри психології СОІППО;
- Форостян О.І., д.пед.н., професор, зав. к-ри дефектології та фізичної
реабілітації Південноукраїнського національного педагогічного університету.

Навчальні посібники
Мартиненко О.В., Чкана Я.О. Диференціальні рівняння першого порядку.
Рецензенти:
- Тарельник В.Б., д.техн., н., професор, зав. к-ри сервісу СНАУ;
- Лисенко О.В., д.ф.-м.н., професор к-ри ПМ та МСС СумДУ.
Кондратюк С.М. Анатомія, патологія дітей з основами валеології.
Рецензенти:
- Тарасенко Г.С., д.пед.н., професор Вінницького державного педагогічного
університету;
- Рогальська-Яблонська
І.П.,
д.пед.н.,
професор
Миколаївського
національного університету.
Юрченко А.О., Удовиченко О.М. Основи веб-технологій та веб-дизайну.
Рецензенти:
- Руденко Ю.О.,
голова циклової комісії, викладач вищої категорії
Сумського коледжу економіки і торгівлі, кандидат педагогічних наук, доцент;
- Шамоня В.Г., доцент кафедри інформатики Сумського державного
педагогічного університету імені А.С. Макаренка, кандидат фізико-математичних
наук, доцент.
Інформаційні технології: інфографіка. Семеніхіна О.В., Шамоня В.Г.,
Удовиченко О.М., Юрченко А.О.
Рецензенти:
- Руденко Ю.О. , голова циклової комісії, викладач вищої категорії
Сумського коледжу економіки і торгівлі, кандидат педагогічних наук, доцент;
- Друшляк М.Г. , доцент кафедри математики Сумського державного
педагогічного університету імені А.С. Макаренка, доктор педагогічних наук,
доцент.
Навчально-методичні посібники
Божко І.С., Баранцев Я.А. Лексикологія французької мови.
Рецензенти:
- Лукаш Г. П., д.філол.н., професор, професор к-ри інформаційних систем
управління Донецького національного університету;
- Костюк М.М., к.філол.н., доцент к-ри романської філології Київського
національного університету.
Методичні рекомендації
Рухливі ігри та методика викладання (укладач Максименко Л.М.).
Рецензенти:
- Бермудес Д.В., к.пед.н., доцент, зав. к-ри теорії та методики спорту;
- Кулик Н.А., к.н.з віз. вих. та спорту, доцента к-ри теорії та методики
спорту.

Правове забезпечення професійної діяльності: методичні рекомендації для
студентів спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки (укладач Корж-Усенко Л.В.)
Рецензенти:
- Сбруєва А.А., д.пед.н., професор к-ри педагогіки;
- Козлов Д.О., д.пед.н., доцент, доцент к-ри менеджменту освіти та
педагогіки вищої школи.
Методичні вказівки до проведення виробничої практики з біології для
студентів спеціальності 091 Біології (укладачі Торяник В. М., Міронець Л.П.).
Рецензенти:
- Шейко В.І., д.пед.н., професор к-ри біології людини і тварин;
- Вакал А.П., к.біол.н., доцент к-ри загальної біології та екології.
Методичні рекомендації щодо підготовки студентів до семінарських занять та
самостійної роботи з навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень»
(укладач Авхутська С.О.)
Рецензенти:
- Турков В.В., к.іст.н., доцент к-ри історії України;
- Моцак С.І., к.пед.н., доцент, в.о. зав. к-ри
всесвітньої історії,
міжнародних відносин та методики навчання історичних дисциплін.
Методичні рекомендації «Самостійна робота студентів з курсу «Педагогіка»
(укладач Чернякова Ж.Ю.)
Рецензенти:
- Бойченко М.А., д.пед.н., в.о.зав. к-ри педагогіки;
- Чистякова І.А., к.пед.н., доцент к-ри педагогіки.
Методичні рекомендації щодо написання та захисту кваліфікаційних робіт для
здобуття освітнього рівня ступеня «Магістр» для студентів спеціальності 023 –
Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (укладачі
Зав’ялова О.К., Брижаченко Н.С.)
Рецензенти:
- Босий І.М., к.мист., викладач Харківської державної академії дизайну і
мистецтв;
- Кохан Н.М., к.мист., доцент к-ри образотворчого мистецтва,
музикознавства та культурології.
Методичні рекомендації «Розвиток силових якостей у дівчат старшої школи
на уроках фізичної культури методом колового тренування» (укладач
Скачедуб Н.М.)
Рецензенти:
- Рибалко П.Ф., д.пед.н., доцент к-ри теорії та методики фізичної
культури;
- Лазоренко С.А., к.фіз.вих., доцент к-ри спортивних дисциплін і фізичного
виховання.

Збірники наукових праць та періодичні видання СумДПУ
Науковий журнал «Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології».
№ 5 (109). 2021.
Збірник наукових праць «Актуальні питання природничо-математичної
освіти». Випуск № 1 (17). 2021.
Збірник наукових праць «Наукові записки Сумського державного
педагогічного університету імені А. С. Макаренка. Географічні науки». Т. 2.
Випуск 2. 2021.
Збірника наукових праць «Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих
науковців». Випуск 9. 2021.
Збірник наукових праць «Молодь у психології: етнічна самосвідомість та
міжетнічна взаємодія».
Збірка матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції
«Дошкільна і початкова освіта: реалії та перспективи».
Збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції
«Академічна культура дослідника в освітньому просторі: європейський та
національний досвід».
Збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції «Цифрові
технології в процесі підготовки спортсменів в умовах формального і неформального
навчання».
Матеріали науково-практичної конференції молодих учених «Сумщина в
історико-філологічному вимірі».
Матеріали ІХ Міжнародної наукової конференції «Актуальні проблеми
дослідження довкілля».

