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Монографії одноосібні 

Майковська В.І. Формування підприємницької компетентності 

майбутніх фахівців готельно-ресторанного і  туристичного бізнесу: теорія і 

практика. Монографія. 

Рецензенти: 

- Нічуговська І.І., д.пед.н.,професор, професор к-ри педагогіки та 

спеціальної освіти Дніпровського національного університету; 

- Романова Г.М., д.пед.н., професор, заступник директора з наукової 

роботи Інституту професійно-технічної освіти НАПНУ; 

- Якименко-Терещенко Н.В., д.е.н., професор, зав. к-ри економічного 

аналізу та обліку НТУ «ХПІ» 

- Семеніхіна О.В., д.пед.н.,професор, зав. к-ри інформатики. 

 

Козлов Д.О. Інноваційна культура майбутнього керівника закладу 

загальної середньої освіти: теорія та методика розвитку. Монографія. 

Науковий редактор Сбруєва А.А. 

Рецензенти: 

- Ільченко В.Р., д.пед.н., професор, зав. відділу інтеграції змісту 

загальної середньої освіти Інституту педагогіки АПНУ; 

- Касьянова О.М., д.пед.н., професор, зав.к-ри педагогіки, філософії та 

мовної підготовки Харківської медичної академії післядипломної 

освіти; 

- Ткаченко А.В., д.пед.н, професор, зав.к-ри педагогічної майстерності 

та менеджменту Полтавського національного педагогічного 

університету. 

Монографії колективні 

Титович А.О., Томенко О.А., Головченко О.І., Востоцька І.Ф. 

Індивідуалізація тренувального процесу на основі врахування психічного 

стану спортсменів. Колективна монографія. 

Рецензенти:  

- Сергієнко В.М., д.н.з фіз..вих., доцент к-ри фізичного виховання та 

спорту СумДУ; 



- Приходько В.В., д.пед.н., професор, зав. к-ри теорії та методики 

спортивної підготовки Придніпровської державної академії фізичної 

культури і спорту; 

- Леоненко А.В., к.пед.н., доцент к-ри ТМФК.   

   

Дошкільна та початкова освіта  в сучасному педагогічному просторі.   

Колективна монографія. За загальною редакцією О.В. Лобової, С.М. 

Кондратюк.     

Рецензенти: 

-  Коваль Л.В.,  д.пед.н., професор, декан факультету психолого-

педагогічної освіти та мистецтв Бердянського державного 

педагогічного університету; 

- Пушкарьова Т.О.,  д.пед.н., професор, начальник відділу проектної 

діяльності Інституту модернізації змісту освіти.         

Формування предметних компетентностей майбутніх вчителів фізики та 

математики засобами та технологіями сучасного освітнього середовища. 

Колективна монографія. За редакцією  Завражної О.М., Салтикової А.І.   

Рецензенти: 

-   Величко С.П., д.пед.н., професор, зав. к-ри фізики та методики її 

викладання Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету; 

- Тарасенкова Н.А., д.пед.н., професор, зав. к-ри математики та 

методики навчання математики Черкаського національного 

університету.    

Навчальні посібники 

Майковська В.І. Інтерактивні технології навчання (на прикладі 

дисципліни «Торгівельне підприємництво»): навчально-методичний 

посібник. Наук. редактор О.М. Семеног. 

Рецензенти: 

- Лунячек В.Е. д.пед.н., зав. к-ри креативної педагогіки та 

інтелектуальної власності Української інженерно-педагогічної 

академії; 

- Бервено О.В., д.е.н., професор, зав. к-ри туристичного бізнесу ХТЕІ 

КНТЕУ; 

- Зігунов В.М., к.пед.н., доцент к-ри туризму та готельно-ресторанного 

сервісу; 

- Семеніхіна О.В., д.пед.н., професор, зав.к-ри інформатики. 



Божко І.С. Стилістика французької мови. (Stylistique Française). 

Навчально-методичний посібник для студентів IV курсу(французькою 

мовою). 

Рецензенти: 

- Лукаш Г.П. д.філол.н., професор к-ри інформаційних систем управління 

Донецького національного університету; 

- Лепетюха А.В., к.філол.н., доцент к-ри романської філології 

Харківського національного педагогічного університету. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Технології соціальної роботи і соціальної допомоги в умовах 

трансформаційного періоду. Навчально-методичний посібник. За загальною  

редакцією Поляничко А.О., Кирилюк А.В. 

Рецензенти: 

- Калаур С.М., д.пед.н., доцент, професор к-ри соціальної політики і 

соціальної роботи Тернопільського національного педагогічного 

університету; 

- Рассказова О.І., д.пед.н., професор, зав. к-ри соціальної роботи КУ 

«Харківська гуманітарно-педагогічна академія». 

Збірники наукових праць та періодичні видання СумДПУ 

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. № 2 (96), 

2020 р. 

Наукові пошуки. Збірник наукових праць молодих учених. Випуск 17, 

2020 р. 

 


