
Засідання редакційно-видавничої ради 

Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка

 від 15 червня  2022 р. 

 

1. Про надання рекомендації до друку та надання Грифу СумДПУ 

виданням: 

Монографії 

Зякун А., Кириленко Н. Етноментальні коди в прозі Мирослава 

Дочинця. Монографія. 

Рецензенти: 

- Серебрянська І.М., д.філол.н., професор к-ри слов’янської філології, 

компаративістики та перекладу Ніжинського державного 

університету; 

- Харченко І.І., д.філол.н., доцент к-ри ДПД та українознавства СНАУ. 

Навчальні посібники 

Москаленко М. П. Алелопатія. Навчальний посібник. 

Рецензенти: 

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

- Панченко С.М., д.біол.н., доцент, начальник науково-дослідницького 

відділу Гетьманського НПП. 

Навчально-методичні посібники 

Боряк О. В.  Розвиток мовлення молодших школярів із інтелектуальними 

порушеннями: теорія і практика. Навчально-методичний посібник. 

Рецензенти: 

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

- Пахомова Н.Г., д.пед.н., професор, зав. к-ри спеціальної освіти і 

соціальної роботи Полтавського національного педагогічного 

університету; 

- Чеботарьова О.В., д.пед.н., доцент, зав. відділу освіти дітей з 

порушеннями інтелектуального розвитку Інституту спеціальної 

педагогіки і психології. 

Чашечникова О.С.  Методика навчання математики. Навчально-

методичний посібник. 

Рецензенти:  

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

національного університету; 

- Кульчицька Н.В., к.пед.н., доцент, зав.к-ри математики та інформатики 

і методики навчання Прикарпатського національного університету. 

Чашечникова О.С.  Евристика у навчанні математики. Навчально-

методичний посібник. 

Рецензенти:  

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

національного університету; 

- Скворцова С.О., д.пед.н., професор, зав. к-ри математики і методики її 

навчання Південноукраїнського національного педагогічного 

університету. 



Дегтяренко Т.М. Система корекційно-реабілітаційної роботи з 

дошкільниками з особливими освітніми потребами (1991-2008 рр.) Частина 1. 

Рецензенти: 

- Пахомова Н.Г., д.пед.н., професор, зав. к-ри спеціальної освіти і 

соціальної роботи Полтавського національного педагогічного 

університету; 

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

науковий співробітник Інституту спеціальної педагогіки і психології 

НАПНУ. 

Інтерактивний посібник 

 Безпечний медіасерфінг підлітків. За заг. ред. М.М. Ячменик, О.М. 

Семеног, Н.І. Кириленко, С.І. Моцак. Інтерактивний посібник. 

  Рецензенти:  

-  Пономаренко Н., доктор філософії, викладач Машинобудівного    

коледжу Сумського державного університету;  

-  Герман В., к. філол. н., доцент к-ри української  мови і літератури. 

 

Історико-публіцистичне видання 

Розвиток спеціальності «Логопедія» в Сумському державному 

педагогічному університеті імені А.С. Макаренка (2017-2021 рр.).  Історико-

публіцистичне видання. Керівник авторського колективу і науковий редактор 

А.І. Кравченко. 

Рецензенти: 

- Личко В., д.мед.н., доцент к-ри нейрохірургії та неврології ННМІ СумДУ; 

- Нікітін Ю., д.іст.н., професор, ректор Сумського обласного інституту 

післядипломної освіти; 

- Сергієнко В., д.н.з фіз.виховання та спорту СумДУ. 

 

Методичні рекомендації 

Формування етнокультурної компетентності студентів на матеріалі 

українського пісенного фольклору.  Методичні рекомендації до робочої 

програми навчальної дисципліни «Фольклорний ансамбль» для здобувачів 

вищої освіти бакалаврського рівня Галузь знань 02 «Культура і мистецтво», 

спеціальність 025 «Музичне мистецтво». Гура В.В. 

Рецензенти: 

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

інструментального виконавства СумДПУ; 

- Рожко І.В., к.пед.н., голова циклової комісії викладачів музики, співів, 

музичних інструментів та спеціальних музичних дисциплін з методики 

навчання. 

Методичні рекомендації до лабораторних занять з дисципліни «Гістологія 

з основами цитології та ембріології» для студентів освітнього рівня «Бакалавр»  

за спеціальністю 091 Біологія. Укл. Генкал С.Е. 

Рецензенти: 

- Литвиненко Ю.І., к.біол.н., доцент, зав. к-ри біології та методики 

навчання біології; 



- Вакал А.П., к.біол.н., доцент к-ри біології та методики навчання біології. 

Методичні вказівки до проведення виробничої (педагогічної) практики у 

закладах фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти для 

здобувачів освіти другого рівня (магістерського) вищої освіти за ОПП Середня 

освіта(Географія. Біологія та здоров’я людини). Укл.: Корнус О.Г. ,  Міронець 

Л.П. , Король О.М. 

Рецензенти: 

- Бабенко О., к.пед.н., доцент, зав. к-ри біології людини, хімії та методики 

навчання хімії; 

- Цьома Н., к.пед.н., заступник директора з навчально-виховної роботи 

ДПТНЗ «Сумський центр професійно-технічної освіти з дизайну та 

сфери послуг». 

Завдання до підсумкового контролю знань з курсу «Методика навчання 

екології» (для самостійної роботи здобувачів вищої освіти за ОПП 014 Середня 

освіта. Біологія та здоров’я людини ). Укл.: Торяник В.М., Міронець Л.П. 

Рецензенти: 

- Москаленко М.П., к.біол.н., доцент к-ри біології та методики навчання 

біології СумДПУ; 

- Бабенко О., к.пед.н., доцент, зав. к-ри біології людини, хімії та методики 

навчання хімії СумДПУ. 

Методичні рекомендації для розв’язування  типових задач з 

«Молекулярної біології»(для самостійної роботи здобувачів вищої освіти за 

ОПП 014 Середня освіта. Біологія та здоров’я людини). Укл. Торяник В.М. 

Рецензенти: 

- Грицай Н.Б., д.пед.н., професор, зав. к-ри природничих наук з методики 

навчання Рівненського державного гуманітарного університету;\ 

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

бімолекулярної інженерії СумДУ. 

Методичні рекомендації для розв’язування  типових задач з генної 

інженерії  (для самостійної роботи здобувачів вищої освіти за ОПП 014 Середня 

освіта. Біологія та здоров’я людини, 091 Біологія ). Укл. Торяник В.М. 

Рецензенти: 

-  Коренева І.М., д.пед.н., доцент, декан факультету природничої і фізико-

математичної освіти Глухівського національного педагогічного 

університету; 

-  Гребенник Л.І., к.біол.н., доцент к-ри біофізики, біохімії, фармакології та 

бімолекулярної інженерії СумДУ. 

Тестові ситуаційні задачі з курсу «Антропогенетика з основами медичної 

генетики» (для самостійної роботи здобувачів вищої освіти за 091 Біологія ). 

Укл. Торяник В. М. 

Рецензенти: 

- Шейко В.І., д.біол.н., професор к-ри біології та методики навчання 

біології СумДПУ; 



- Мондич О.В., к.пед.н., доцент к-ри загальної педагогіки та спец освіти 

Ізмаїльського державного гуманітарного університету. 

Двофазні та однофазні ауфтакти. Методичні рекомендації для здобувачів 

вищої освіти першого (бакалаврського) рівня. Галузь знань 014 Середня освіта. 

Спеціальність Музичне мистецтво. Укл.: Карпенко Є. В., Ігнатовська О. І. 

Рецензенти: 

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

інструментального виконавства СумДПУ; 

- Фоломєєва Н.А., к.пед.н., доцент к-ри хорового диригування, вокалу та 

методики музичного навчання СумДПУ. 

Методичні рекомендації «Самостійна робота студентів з курсу 

«Педагогіка»».  Чернякова Ж. Ю., Чистякова І. А. 

Рецензенти: 

- Бойченко М.А., д.пед.н., професор, в.о.зав.к-ри педагогіки СумДПУ; 

- Осьмук Н.Г., к.пед.н., доцент к-ри педагогіки СумДПУ. 

Методичні вказівки до лабораторних робіт «Загальна екологія». Укл.: 

Вакал А.П., Литвиненко Ю.І., Москаленко М.П. 

Рецензенти: 

- Генкал С.Е., к.пед.н., доцент к-ри біології та методики навчання біології 

СумДПУ; 

- Мерзлікін І.Р., к.біол.н., доцент к-ри біології та методики навчання 

біології СумДПУ. 

Завдання для самостійної роботи студентів та методичні рекомендації до 

їх виконання з навчальної дисципліни «Ботаніка (Систематика рослин)» 

для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей  

014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) та 091 Біологія денної форми 

навчання. Укл.: Литвиненко Ю. І., Вакал А. П.  

Рецензенти: 

- Москаленко М. П., к. біол. н., доцент к-ри біології та методики навчання 

біології СумДПУ; 

- Данько Я. М, к. біол.  н., доцент к-ри біології та методики навчання 

біології СумДПУ. 

Зоологія. Безхребетні тварини: методичні вказівки до самостійної роботи 

для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей  

014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) та 091 Біологія денної та 

заочної форм навчання.  Говорун О.В. 

Рецензенти: 

-  Литвиненко Ю.І, к. біол. н., доцент, зав. к-ри біології та методики 

навчання біології СумДПУ; 

- Мерзлікін І.Р., к. біол. н., доцент к-ри біології та методики навчання 

біології СумДПУ. 

 



Методичні рекомендації для вивчення та організації самостійної роботи з 

навчальної дисципліни. Укл. Гавриленко Ю.Д. 

Рецензенти: 

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

інструментального виконавства; 

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

методики музичного навчання. 

 

Збірники наукових праць та періодичні видання СумДПУ 

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. № 6(120), 2022. 

 Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 

«Проблеми  мистецько-педагогічної освіти: здобутки, реалії та перспективи». 

 Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської наукової інтернет-конференції 

«Макаренківські читання:  філологічні та методичні студії». 

Науковий журнал «Фізико-математична освіта» Том 35, 36. 

Електронний  історичний журнал "Консенсус ", номер 2, 2022. 

 

2. Про надання рекомендації до друку виданням: 

Збірки пісень та творів 

Коган І. П. Збірка авторських творів для занять з хореографії «Музична 

складова танцювального Allegro». 

Рецензенти: 

- Довжинець І.Г., д.мист. професор к-ри загального та спеціалізованого 

фортепіано Харківського національного університету мистецтв; 

- Повалій Т., к.пед. н.,доцент, ст.викладач к-ри психології, політології та 

соціокультурних технологій СумДУ. 

Карпенко Є.В. Збірка пісень «Пісні на вірші Анатолія Костецького». 

Рецензенти:  

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

інструментального виконавства СумДПУ; 

-  Фоломєєва Н.А., к.пед.н., доцент к-ри хорового диригування, вокалу та 

методики музичного навчання СумДПУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


