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Навчальні посібники 

Сбруєва А. А. Порівняльна педагогіка вищої школи: національний, 

європейський  та глобальний контексти. Навчальний посібник. 

Рецензенти: 

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

управління освітніми закладами Житомирського державного університету; 

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

дослідників освіти. 

 

Вакал А. П., Литвиненко Ю. І. Рослинництво. Навчальний посібник. 

Рецензенти: 

- Скляр В.Г., д.,біол.н., професор, зав. к-ри екології та ботаніки СНАУ; 

- Онопрієнко В.П., д.пед.н.,професор к-ри екології та ботаніки СНАУ. 

 

Семеног О.М.  Академічна культура дослідника:  європейський та 

національний досвід. Посібник. 

Рецензенти: 

- Симоненко Т.В.,  д.пед.н., професор, зав. к-ри методики навчання, стилістики 

і культури української мови Черкаського національного університету; 

- Бідюк Н.М., д.пед.н., професор, зав. к-ри практики іноземної мови та 

методики викладання  Хмальницького національного університету; 

- Сбруєва А.А., д.пед.н., професор, зав. к-ри педагогіки. 

 

 

Навчально-методичні посібники 

Курсова робота з педагогіки: методичні основи організації дослідження та 

орієнтовна тематика. За загальною редакцією Сбруєвої А. А.  

Рецензенти: 

-  Мукан Н.В., д.пед.н., професор к-ри педагогіки та інноваційної освіти 

Національного університету «Львівська політехніка»; 

- Бахмат Н.В., д.пед.н., професор к-ри теорії та методики  професійної освіти 

Камянець-Подільського національного університету. 

 

Кучерова А. М. Технологія зберігання, пошуку та сортування даних. 

Електронний навчально-методичний посібник. 

Рецензенти: 

-  Горошко Ю., д.пед.н., професор, зав. к-ри інформатики і обчислювальної 

техніки Національного університету «Чернігівський колегіум» імені 

Т.Г.Шевченка; 

- Руденко Ю.О., к.пед.н., голова циклової комісії фінансів, бух обліку та 

інформаційних технологій Сумського коледжу економіки і торгівлі; 

- Каленик М.В., к.пед.н., доцент к-ри фізики та методики навчання фізики. 

 

Касьяненко Г.Я. Загальна хімія. Навчально-методичний посібник для 

самостійної роботи студентів. 

Рецензенти: 



- Пшеничний Р.М., к.хім.н., доцент к-ри теоретичної та прикладної хімії; 

- Чайченко Н.Н., д.пед.н., професор. 

 

Торяник В. М. Робочий зошит з «Генетики з основами селекції». 

Рецензенти: 

- Іншина Н.М., к.біол.н., доцент к-ри біофізики, біохімії, фармакології та 

бімолекулярної інженерії СумДУ; 

- Кандиба Н.М., к.с.-г.н., доцент к-ри селекції та насінництва СНАУ. 

 

Наумкіна О.А. Збірник контрольних робіт та індивідуальних навчально-

дослідних завдань з курсу «Філософія». 

Рецензенти: 

- Абрамов В.І., д. філос.н., професор четвертої кафедри Воєнно-дипломатичної 

академії імені Євгенія Березняка; 

- Лебідь А.Є., д.філос.н., професор к-ри психології, політології та 

соціокультурних технологій. 

 

Гаврило О.І. Технологія формування дослідницької діяльності у 

дошкільників. Навчально-методичний посібник. 

Рецензенти: 

- Довженко Т.О., д.пед.н., професор Харківського національного педагогічного 

університету; 

- Рогальська Н.В., к.пед.н., професор, зав. к-ри дошкільної освіти 

Миколаївського національного університету. 

 

Хрестоматія з читання хорових партитур. 1 частина Укладач: М. Б. Петренко  

Рецензенти:  

- Садовенко С. М.,  заслужений діяч мистецтв України, старший науковий 

співробітник, к. пед. н., доктор філософії (Ph. D.), доцент к-ри режисури та 

акторської майстерності Національної академії керівних кадрів культури і 

мистецтв; 

- Бірюкова Л. А., к. пед. н., доцент, доцент к-ри хорового диригування, вокалу 

та методики музичного навчання СумДПУ імені А. С. Макаренка; 

- Карпенко Є. В.,  доцент к-ри хорового диригування, вокалу та методики 

музичного навчання СумДПУ імені А. С. Макаренка. 

 

Хрестоматія «Літературна студентська творчість для дітей» 

Упорядник Н. І. Кириленко 

 

Студліт. Художні твори учасників обласного творчого конкурсу. Поезія. 

Проза. 

Упорядник Н. Кириленко 

 

 

Методичні рекомендації 

Методичні рекомендації до робочої програми навчальної дисципліни 

«Читання партитур» (укладач Петренко М.Б.). 

Рецензенти: 



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

інструментального виконавства; 

- Бірюкова Л. А., к. пед. н., доцент, доцент к-ри хорового диригування, вокалу 

та методики музичного навчання СумДПУ імені А. С. Макаренка. 

 

Методичні рекомендації «Опанування вокально-виконавських прийомів у 

класі естрадного співу» для здобувачів вищої освіти спеціальностей 014 Середня 

освіта (Музичне мистецтво) та 025 Музичне мистецтво (укладач Фоломєєва Н.А.). 

Рецензенти: 

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

інструментального виконавства; 

- Петренко М.Б., к.пед.н., доцент к-ри хорового диригування, вокалу та 

методики музичного навчання СумДПУ імені А. С. Макаренка. 

 

Методичні рекомендації для студентів-філологів «Дитяча література» 

(укладач Кириленко Н.І.) 

Рецензенти: 

- Семеног О.М., д.пед.н., професор, зав. к-ри української мови ті літератури; 

- Савченко З.В., к.філол.н., доцент к-ри російської мови, зарубіжної літератури 

та методики їх викладання. 

 

Методичні рекомендації до лабораторних занять «Загальна хімія» для 

студентів спеціальностей 014 Середня освіта (хімія) та 102 Хімія (укладач 

Касьяненко  Г.Я.) 

Рецензенти: 

- Скляр А.М., к. хім.н.,  доцент к-ри хімії та методики навчання хімії; 

- Більченко М.М., к. хім.н.,  доцент к-ри хімії та методики навчання хімії. 

 

 

Збірники наукових праць та періодичні видання СумДПУ 

Лянной Юрій Олегович. Біобібліографічний покажчик. 

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. № 4(108), 2021 р. 

Матеріали VII  Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні 

проблеми експериментальної, теоретичної фізики та методики навчання фізики». 

Матеріали VI  науково-практичної конференції «Реалії та перспективи 

розбудови правової держави в Україні та світі». 

Матеріали конференції з фольклорної практики-2020 студентів 221 групи 

факультету іноземної та слов’янської філології  «Польові дослідження фольклору 

Сумщини»  (упорядник Н.І. Кириленко). 

Збірник наукових праць студентів «Актуальні питання літератури і 

фольклору» (упорядник Н.І. Кириленко). 

 


