
Засідання редакційно-видавничої ради 24 березня 2021 року 

Порядок денний 

Про надання рекомендації до друку та надання Грифу СумДПУ: 

 

Монографії 

Теорії та технології інноваційного розвитку професійної підготовки 

майбутнього вчителя в контексті концепції «Нова українська школа».  

Колективна монографія за науковою редакцією А.А. Сбруєвої. 

Рецензенти: 

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

освіти та управління освітніми закладами Житомирського державного 

університету імені Івана  Франка; 

- Заболотна О.А., д.пед.н., професор, Президент Української 

асоціації дослідників освіти. 

Навчальні посібники 

Востоцька І.Ф., Головченко О.І., Титович А.О. Нетрадиційні форми 

проведення занять з фізичного виховання зі студентами закладів вищої 

освіти. Навчальний посібник для студентів нефізкультурного профілю. 

Рецензенти: 

- Приходько В.В., д.пед.н., проф.,  зав.к-ри теорії і методики 

спортивного тренування Придніпровської державної академії фізичної 

культури і спорту; 

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

спорту Сумського державного університету. 

Навчально-методичні посібники 

Курсові роботи з фізики та методики навчання фізики: навчально-

методичний посібник для студентів першого (бакалаврського)рівня вищої 

освіти спеціальності 014 Середня освіта (Фізика). Навчально-методичний 

посібник.  Укладачі: Завражна О.М., Салтикова А.І. 

Рецензенти: 

-  Шкурдода Ю.О., д.ф.- м.н., доцент, доцента к-ри електроніки, 

загальної та прикладної фізики СумДУ; 

- Хурсенко С.М., к.ф.-м.н., доцент, зав. к-ри охорони праці та фізики 

СНАУ. 

Виробнича педагогічна практика студентів бакалаврів спеціальності  

014 Середня освіта (Фізика). Навчально-методичний посібник.  

Укладачі: Завражна О.М., Салтикова А.І., Каленик М.В., Пухно С.В. 

Рецензенти: 



-  Улунова Г.Є., д.психол.н.,  доцент к-ри психології, політології та 

соціокультурних технологій СумДУ; 

- Хурсенко С.М., к.ф.-м.н., доцент, зав. к-ри охорони праці та фізики 

СНАУ; 

- Чашечникова  О.С., д.пед.н., професор, зав. к-ри  математики; 

- Кузікова С.Б., д.психол.н., професор, зав. к-ри психології. 

Методичні рекомендації 

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни 

«Історія модерної української культури» для студентів спеціальності 034 

«Культурологія» галузі знань 03 «Гуманітарні науки» (Єпік Л.І., 

Коваленко О.В.). 

Рецензенти: 

- Литвиненко А.І., к.мист., доцент к-ри культурології та методики 

викладання культурологічних дисциплін Полтавського національного 

педагогічного університету; 

- Зленко Н.М., к.філос.н., доцент к-ри образотворчого мистецтва, 

музикознавства та культурології СумДПУ. 

 

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни 

«Історія світової культури» для студентів спеціальності 034 «Культурологія» 

галузі знань 034 «Гуманітарні науки (Єпік Л.І., Коваленко О.В.). 

Рецензенти: 

- Швидкий С.М., д.іст.н., професор  к-ри філософії, історії та 

соціально-гуманітарних дисциплін,  проректор з наукової роботи ДВНЗ 

«Донбаський державний педагогічний університет»; 

- Плахотнюк О.А., к.мист., доцент к-ри режисури та хореографії 

Львівського національного університету. 

 

 Методичні рекомендації щодо підготовки студентів до семінарських 

занять із навчальної дисципліни «Історія церкви в Україні» (Оліцький В.О.). 

Рецензенти: 

- Вовк О.В. к.іст.н., доцент,  в.о. зав. к-ри історії України; 

- Жуков О.В., к.іст.н.,  ст. викладач к-ри всесвітньої історії, 

міжнародних відносин та методики навчання історичних дисциплін; 

- Сушинський Павло, магістр богослов’я, священник Свято-

Воскресенського кафедрального собору УПЦ(ПЦУ). 

 

Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з аудіювання 

для студентів другого року навчання за спеціальністю 014 Середня освіта 

(мова та література (англійська)) (Коваленко С.М.). 



Рецензенти: 

- Клочко Л.І., к.філол.н., доцент, зав. к-ри практики англійської мови; 

- Чикалова М.М., к.пед.н., доцент к-ри практики англійської мови. 

 

Алелопатія. Методичні рекомендації до проведення лабораторних робіт 

з алелопатії (Москаленко М.П.,  Вакал А.П.). 

Рецензенти: 

- Мерзлікін І.Р., к.біол.н., доцент к-ри біології  людини та тварин; 

- Торяник В.М., к.біол.н., доцент к-ри  загальної біології та екології. 

 

Екологія рослин і тварин. Методичні рекомендації до проведення 

лабораторних робіт з екології рослин і тварин (Москаленко М.П.,  

Вакал  А.П.). 

Рецензенти: 

- Мерзлікін І.Р., к.біол.н., доцент к-ри біології  людини та тварин; 

- Торяник В.М., к.біол.н., доцент к-ри  загальної біології та екології. 

 

 Методичні рекомендації до робочої програми навчальної дисципліни 

«Виконавська інтерпретація» (Петренко М.Б.). 

Рецензенти: 

- Єременко О.В., д.пед.н., професор, зав. к-ри хореографії та 

музично-інструментального виконавства; 

- Фоломєєва Н.А., к.пед.н., доцент в.о.зав. к-ри хорового диригування, 

вокалу та методики музичного навчання. 

 

Методичні рекомендації «Оволодіння естрадними техніками 

звуковидобування у процесі професійної підготовки» для здобувачів вищої 

освіти спеціальностей 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) та 025 

Музичне мистецтво (Фоломєєва Н.А.). 

Рецензенти: 

- Єременко О.В., д.пед.н., професор, зав.к-ри хореографії та музично-

інструментального виконавства; 

- Садовенко С.М., к.пед.н., доцент к-ри режисури та акторської 

майстерності Інституту сучасного мистецтва Національної академії 

керівних кадрів культури і мистецтв. 

 

Методичні  рекомендації до семінарських занять з навчальної 

дисципліни «Історія України (друга половина ХХ-поч. ХХІ 

ст.)»(Турков В.В.). 



Рецензенти: 

- Вовк О.В.,  к.іст.н., доцент,  в.о. зав. к-ри історії України; 

- Моцак  С.І., к.пед.н., доцент, в.о.зав. к-ри всесвітньої історії, 

міжнародних відносин та мет. нав-ння  історичних дисциплін. 

 

Збірники наукових праць та періодичні видання СумДПУ 

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. № 3(107), 

2021 р. 

Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції 

«Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та 

національний виміри змін». 

Збірник наукових праць молодих учених «Наукові пошуки», випуск 17, 

2021. 

 


