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Порядок денний: 

Монографії 

Фоломєєва Н.  А. Підготовка естрадних співаків в системі цілісної 

художньої діяльності. 

Рецензенти: 

- Горбенко С. С., д. пед. н., професор к-ри  теорії та методики музичної 

освіти, хорового співу та диригування факультету мистецтв НПУ імені 

М. П. Драгоманова, Заслужений працівник культури України; 

- Лимаренко Л. І., д. пед. н., професор, зав. к-ри культурології факультету 

культури і мистецтв Херсонського державного університету, Заслужений 

працівник культури України; 

- Гречаник Н. І., д. пед. н.,  доцент к-ри педагогіки і психології Глухівського 

національного педагогічного університету. 

 

Семеног О., Пономаренко Н. Формування мовленнєвої компетентності 

майбутніх фахівців з журналістики: теорія і практика. 

Рецензенти: 

- Біличенко О., д.н.з соціальних комунікацій, професор, зав. к-ри української 

мови і літератури ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 

університет»; 

- Грона Н., д.пед.н., доцент, викл. вищої категорії, голова циклової комісії 

викладачів української мови і літератури КЗ «Прилуцький  гуманітарно-

педагогічний фаховий коледж імені Івана Франка»; 

- Бойченко М., д.пед.н., професор, зав. к-ри педагогіки. 

 

Навчальні видання 

Корякін О. О. Основи музичної акустики: конспект лекцій. 

Рецензенти: 

-  Горбенко С. С., д. пед. н., професор к-ри  теорії та методики музичної 

освіти, хорового співу та диригування факультету мистецтв НПУ імені 

М. П. Драгоманова, Заслужений працівник культури України; 

- Гречаник Н. І., д. пед. н., доцент к-ри педагогіки і психології Глухівського 

національного педагогічного університету. 



 

Методичні рекомендації 

 

Кваліфікаційна робота за освітнім ступенем «Бакалавр»: методичні 

рекомендації для здобувачів вищої освіти спеціальності 025 Музичне мистецтво. 

Укл.  Фоломєєва Н. А., Корякін О. О. 

Рецензенти: 

-  Горбенко С. С., д. пед. н., професор к-ри  теорії та методики музичної 

освіти, хорового співу та диригування факультету мистецтв НПУ імені М. 

П. Драгоманова, Заслужений працівник культури України; 

- Гречаник Н. І., д. пед. н., доцент к-ри педагогіки і психології Глухівського 

національного педагогічного університету. 

 

Робочий зошит з ПУПМ (теми «CINEMA» «ART»). Укл. Молгамова Л.О. 

Рецензенти: 

-  Школяренко В. І., д. пед. н., професор, зав. к-ри романо-германських мов; 

- Буренко  Т. М., к. філол. н., доцент к-ри англійської філології та 

лінгводидактики. 

 

Анатомія людини. Практикум. Методичні рекомендації для студентів 

природничо-географічного факультету. Укл. Шейко В. І., Колесник Ю. І., 

Вакал Ю. С. 

Рецензенти: 

- Качинська Т. В., к.біол.н., доцент к-ри фізіології людини і тварин 

Волинського національного університету; 

- Львов О. С., к.біол.н., ст. викладач к-ри анатомії, фізіології людини та 

тварин Луганського національного університету (м. Старобільськ). 

 

Методичні вказівки щодо проходження навчальної практики на 

підприємствах, в установах та організаціях для здобувачів вищої освіти першого 

(бакалаврського) рівня зі спеціальності 081 «Право» освітньо-професійної 

програми «Право»  Укл. Іваній О. М. 

Рецензенти: 

- Корнієнко М. д. юр. н., професор, зав. к-ри адміністративної діяльності 

поліції Одеського державного університету внутрішніх справ;  

- Мирославський С.В. , к. юр. н., доцент к-ри права та методики викладання 

правознавства СумДПУ. 

 



Методичні вказівки щодо проходження виробничої практики в судових та 

правоохоронних органах для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) 

рівня зі спеціальності 081 «Право» освітньо-професійної програми «Право». Укл. 

Іваній О. М. 

Рецензенти: 

- Корнієнко М., д. юр. н., професор, зав. к-ри адміністративної діяльності 

поліції Одеського державного університету внутрішніх справ;  

- Кучук А.М., д.  юр. н., професор к-ри права та методики викладання 

правознавства СумДПУ. 

 

Методичні рекомендації щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни 

«Юридичні інновації» для здобувачів вищої освіти за ОПП 081 Право. Укл. 

Кучук А. М. 

Рецензенти: 

- Корнієнко М.,  д. юр. н., професор, зав. к-ри адміністративної діяльності 

поліції Одеського державного університету внутрішніх справ;  

- Орлова О., к. юр. н., доцент кафедри загально правових дисциплін 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 

 

Методичні рекомендації щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни 

«Юридична логіка» Укл.  Кучук А. М. 

Рецензенти: 

- Корнієнко М.,  д. юр. н., професор, зав. к-ри адміністративної діяльності 

поліції Одеського державного університету внутрішніх справ;  

- Орлова О., к. юр. н., доцент кафедри загально правових дисциплін 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 

 

Цивільний процес: методичні матеріали до вивчення дисципліни та 

організації самостійної роботи. Укл. Чернадчук О. В. 

Рецензенти: 

- Чернадчук Т.О., к. юр. н., доцент к-ри адміністративного права Сумського 

національного аграрного університету; 

- Кирилкін Р.О.,  адвокат, старший партнер АО «КОРПУС ЮРІС». 

 

Основи ІТ права та права інтелектуальної власності: методичні матеріали до 

вивчення дисципліни та організації самостійної роботи. Укл. Чернадчук О. В. 

Рецензенти: 

- Чернадчук Т.О., к. юр. н., доцент к-ри адміністративного права Сумського 

національного аграрного університету; 

- Кирилкін Р.О.,  адвокат, старший партнер АО «КОРПУС ЮРІС». 

 



Основи юридичної клінічної практики: методичні матеріали до вивчення 

дисципліни та організації самостійної роботи.  Укл. Чернадчук О. В. 

Рецензенти: 

- Чернадчук Т.О., к. юр. н., доцент к-ри адміністративного права Сумського 

національного аграрного університету; 

- Кирилкін Р.О.,  адвокат, старший партнер АО «КОРПУС ЮРІС». 

 

Кримінальне право: методичні матеріали до вивчення дисципліни та 

організації самостійної роботи. Укл. Щербак С. В. 

Рецензенти: 

- Грибачова І.П.,  к.юр. н., адвокат, доцент к-ри кримінально-правових 

дисциплін та судочинства ННІ права та судочинства СумДУ; 

- Мирославський С.В.,  к. юр. н., доцент к-ри права та методики викладання 

правознавства СумДПУ. 

 

 Інструктивно-методичні матеріали до практичних (семінарських) занять та 

самостійної роботи з дисципліни «Цивільне право». Укл. Мирославський С. В. 

Рецензенти: 

- Плотнікова Н.В., к. юр.н., доцент к-ри міжнародного, європейського права 

та порівняльного правознавства ННІ права СумДУ ; 

- Афанасієв Р.В.,  к. юр.н., доцент, адвокат, член ради адвокатів України, 

представник від адвокатів Сумської області, голова Сумського обласного 

відділу Спілки адвокатів України. 

 

Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з навчальної 

дисципліни «Історія держави і права». Укл. Клипа О. П. 

Рецензенти: 

- Кучук А.М., д.  юр. н., професор к-ри права та методики викладання 

правознавства СумДПУ імені А.С. Макаренка. 

- Мирославський С.В.,  к. юр. н., доцент к-ри права та методики викладання 

правознавства СумДПУ. 

 

 Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з навчальної 

дисципліни «Трудове право та право соціального забезпечення». Укл. 

Клипа О. П. 

Рецензенти: 

- Кучук А.М.,  д.юр. н., професор, професор к-ри права та МВП СумДПУ ; 

-  Мирославський С.В.,  к. юр. н., доцент, адвокат, керуючий партнер. 

 



Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з навчальної 

дисципліни «Сімейне право». Укл. Клипа О. П. 

Рецензенти: 

- Кучук А. М.,  д.юр. н., професор, професор к-ри права та МВП СумДПУ; 

-  Мирославський С.В.,  к. юр. н., доцент, адвокат, керуючий партнер. 

 

Збірники наукових праць та періодичні видання СумДПУ 

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. № 8(112), 2021 р. 

Збірник матеріалів ХХІ Міжнародної науково-практичної конференції 

молодих учених «Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп 

населення». 

Збірник наукових праць «Мистецькі пошуки». 

Збірник матеріалів І студентської наукової конференції «Культура і 

мистецтво: актуальні дискурси». 

Матеріали V Міжнародної наукової конференції «Історико-краєзнавчі 

дослідження: традиції та інновації». 

Збірник матеріалів V усеукраїнської науково-практичної конференції 

«Інновації в освіті і педагогічна майстерність». 

 

 


