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Рекомендація до друку: 

Монографії 

Корекційно-реабілітаційна діяльність у сучасному освітньому просторі. Під 

заг. редакцією Боряк О.В., Дегтяренко Т.М. 

Рецензенти: 

- Дмитрієва І.В., д.пед.н., професор, зав. к-ри технологій корекційної та 

інклюзивної освіти ДЗ «Донбаський державний педагогічний університет»; 

- Кобильченко В.В., д.психол. н., с.н.с., провідний науковий співробітник 

лабораторії тифлопедагогіки Інституту спеціальної педагогіки НАПНУ; 

- Пахомова Н.Г., д.пед.н.,професор зав. к-ри соціальної та колекційної педагогіки 

Полтавського національного педагогічного університету. 

 

Організаційно-педагогічні засади діяльності та тенденції розвитку 

інноваційних шкільних мереж Великої Британії та США. Автори: Сбруєва А.А., 

Чистякова І.А., Самойлова Ю.І. 

Рецензенти: 

- Романюк С.З., д.пед.н., професор к-ри педагогіки та методики початкової 

освіти Чернівецького національного університету; 

- Тимчук Л.І., д.пед.н., доцент к-ри військової педагогіки і психології Військового 

інституту Київського національного університету; 

- Огієнко О.І., д.пед.н., професор к-ри педагогіки. 

 

 Іваній І.В.  Професійно-педагогічна підготовка майбутніх фахівців з 

фізичного виховання та спорту: акме-культурологічні засади. 

Рецензенти: 

- Бойчук Ю.Д., д.пед.н., професор, проректор з наукової роботи ХНПУ імені 

Г. Сковороди; 

- Міхеєнко О.І., д.пед.н., професор к-ри здоров’я, фізичної терапії, 

реабілітації та ерготерапії СумДПУ; 

- Сущенко Л.П., д.пед.н., професор, зав. к-ри фізичної реабілітації НПУ імені 

Драгоманова.  

 

Семеног О., Ячменник М. Мовно-методична підготовка вчителів-

словесників до використання засобів медіаосвіти. 

Рецензенти: 



- Вовк М.П., д.пед.н., гол.наук.співробітник, зав. відділу змісту і технологій 

педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих 

НАПНУ; 

- Сотська Г.І., д.пед.н., заступник директора з науково-експериментальної 

роботи Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПНУ; 

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

 

Дослідження медіаграмотності: проект школи та університету: студентська 

монографія. За заг. редакцією Н.В. Коваленко. 

Рецензенти: 

- Іванюк Г.І., д.пед.н., професор, зав. к-ри педагогіки та психології Педагогічного 

інституту Київського університету імені Б. Грінченка; 

- Бойченко М.А., д.пед.н., доцент к-ри педагогіки СумДПУ. 

 

Статівка В.І. Текст у сучасній освітній парадигмі: теорія і практика аналізу 

текстових категорій. 

Рецензенти: 

- Ковалева Н.А., д.филол.н., проф. к-ри русского языка Нанкинского 

университета; 

- Давидюк Л.В., к.пед.н., доцент, професор к-ри методики викладання світової 

літератури НДУ Драгоманова. 

 

Навчальні посібники 

Наскрізна педагогічна практика. Навчально-методичний посібник: 3-е 

видання доповнене і перероблене. За заг. редакцією А. А. Сбруєвої. 

Рецензенти: 

- Антонова О.Є., д.пед.н., професор, зав. к-ри педагогіки Житомирського 

державного університету; 

- Огієнко О.І., д.пед.н., професор к-ри педагогіки; 

- Зосименко О.В., к.пед.н., доцент, зав. к-ри педагогіки, спеціальної освіти та 

менеджменту Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної 

освіти. 

 

Коваленко Н.В. Студентське науково-педагогічне дослідження: проектно-

тренінговий підхід. Навчально-методичний посібник. 

Рецензенти: 

- Іванюк Г.І., д.пед.н., професор, зав. к-ри педагогіки та психології Педагогічного 

інституту Київського університету імені Б. Грінченка; 



- Бойченко М.А., д.пед.н., доцент к-ри педагогіки СумДПУ. 

 

Збірники наукових праць та періодичні видання СумДПУ 

Збірник матеріалів ІІІ усеукраїнської науково-практичної конференції 

«Інновації в освіті і педагогічна майстерність учителя-словесника». 

Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції 

«Стан та перспективи сучасного туризму». 

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. № 10 (94), 2019 р. 

Філософія науки: традиції та інновації. Науковий журнал №1 (19), 2019. 

Лоза Т.О. Біобібліографічний покажчик. Укладачі Железняк І.О., Косенко 

В.В 


