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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.).  



 


