
Засідання редакційно-видавничої ради 17 травня 2022 року 

Про рекомендацію до друку та надання Грифу СумДПУ 

Методичні рекомендації 

Методика навчання бігових видів легкої атлетики.  Укладач Кулік Н.А. 

Рецензенти: 

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

СумДУ; 

- Прокопова Л.І., доцент к-ри теорії та методики фізичної культури. 

 

Робочий зошит студента-практиканта з виробничої практики 

(тренерської). Укладачі: Кисельов В.О., Бермудес Д.В. 

Рецензенти: 

- Кулик Н.А., к.фіз.вих., доцент к-ри теорії та методики спорту; 

- Ворона В.В., к.фіз.вих., доцент к-ри теорії та методики спорту. 

 

Історія релігії в Україні: методичні матеріали до вивчення дисципліни. 

Укладач Оліцький В.О. 

Рецензенти: 

- Подрєз Ю.В., к. і. н., доцент, директор ННІ історії, права та 

міжнародних відносин; 

- Снєгірьов І.О., к. філос. н., доцент к-ри всесвітньої історії, 

міжнародних відносин та методики навчання історичних дисциплін. 

 

Історія Слобідської та Північно-Східної України: методичні матеріали 

до вивчення дисципліни. Укладач Оліцький В.О. 

Рецензенти: 

- Турков В.В., к. і. н., доцент к-ри історії України . 

- Подрєз Ю.В., к. і.н., доцент, директор ННІ історії, права та 

міжнародних відносин. 

 

Політична географія світу: методичні матеріали до вивчення 

дисципліни. Укладач Оліцький В.О. 

Рецензенти: 

- Турков В.В., к. і. н., доцент, доцент к-ри історії України; 

- Жуков О.В., к. і.н., ст. викладач к-и всесвітньої історії, міжнародних 

відносин та методики навчання історичних дисциплін. 

 

Методичні рекомендацій для вивчення французької мови «Réussir le 

DELF. Niveau A1».   Укладачі:  Божко І.С., Боряк Н.О. 

Рецензенти: 



-  Молчанова О. М., к. філол. Н., доцент к-ри теорії та практики романо-

германських мов; 

-   Багацька О.В., к. філол. н., доцент к-ри англійської філології та 

лінгводидактики. 

 

Методичні рекомендації з читання французькою мовою «Vivre au XXIe 

siècle : mondialisation, migration, tourisme». Укладачі Божко І.С., Боряк Н.О. 

Рецензенти: 

-       Солощенко В. М., к. пед.н., доцент к-ри теорії та практики романо-

германських мов; 

-       Багацька О. В., к. філол. н., доцент к-ри англійської філології та 

лінгводидактики. 

 

Методичні рекомендації «Geschäftsbriefe» «Ділове листування» до 

навчальної дисципліни «Сучасна ділова кореспонденція» для студентів ІІ 

курсу спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (німецька)), галузі 

знань 01 Освіта / Педагогіка ОПП Середня освіта (Німецька та англійська 

мови) першого рівня вищої освіти. Укладач Солощенко В.М. 

Рецензенти: 

-  Теренко О. О.  д. пед. н., доцент к-ри практики англійської мови ;  

- Христенко О. С., к. філол. н., доцент к-ри теорії та практики романо-

германських мов. 

Методичні рекомендації «Landeskunde. Deutschland» «Країнознавство 

Німеччини» до навчальної дисципліни «Країнознавство Німеччини» для 

студентів ІІ курсу спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література 

(німецька)), галузі знань 01 Освіта / Педагогіка ОПП Середня освіта 

(Німецька та англійська мови) першого рівня вищої освіти. Укладач 

Солощенко В.М. 

Рецензенти: 

-  Теренко О. О.  д. пед. н , доцент к-ри практики англійської мови ;  

- Христенко О. С., к. філол. н., доцент к-ри теорії та практики романо-

германських мов. 

 

Методичні рекомендації «Lies und mach Spaß!» «Читай з 

задоволенням!» до навчальної дисципліни «Аналітичне читання німецькою 

мовою» для студентів ІІ курсу 014 Середня освіта (Мова і література 

(англійська)), галузі знань 01 Освіта / Педагогіка ОПП Середня освіта 

(Англійська та німецька мови) першого рівня вищої освіти. Укладач 

Солощенко В.М. 

Рецензенти: 

-       Теренко О. О.  д. пед. н., доцент к-ри практики англійської мови;  



-      Христенко О. С., к. філол. н., доцент к-ри теорії та практики романо-

германських мов. 

 

Методичні рекомендації «Was meinst du?» «Що (як) ти вважаєш?» до 

навчальної дисципліни «Ділова комунікація німецькою мовою» для студентів 

ІІ курсу спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)), 

галузі знань 01 Освіта / Педагогіка ОПП Середня освіта (англійська та 

німецька мови) першого рівня вищої освіти. Укладач Солощенко В.М. 

Рецензенти: 

-  Теренко О. О.  д. пед. н., , доцент к-ри практики англійської мови;  

- Христенко О. С., к. філол. н., доцент к-ри теорії та практики романо-

германських мов. 

Методичні рекомендації «Landeskunde der deutschsprachigen Länder» 

«Країнознавство німецькомовних країн» до навчальної дисципліни 

«Країнознавство німецькомовних країн» для студентів ІІІ курсу 

спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (німецька)), галузі знань 

01 Освіта / Педагогіка ОПП Середня освіта (Німецька та англійська мови) 

першого рівня вищої освіти. Укладач Солощенко В.М. 

Рецензенти: 

-  Теренко О. О.  д. пед. н., доцент, доцент к-ри практики англійської 

мови;  

- Христенко О. С., к. філол. н., доцент, доцент к-ри теорії та практики 

романо-германських мов. 

Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної 

дисципліни «Методика ознайомлення дітей з природним довкіллям та 

соціумом». Укладач Гаврило О.І. 

Рецензенти: 

- Кондратюк С.М., к.пед.н., професор к-ри дошкільної та початкової 

освіти; 

- Шаповалова О.В., к.пед.н., доцент к-ри дошкільної та початкової 

освіти. 

 

Методичні рекомендації «Педіатрія». Укладач Кондратюк С.М. 

Рецензенти: 

- Тарасенко Г.С., д.пед.н., професор к-ри екології, природничих та 

математичних наук КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти»; 

- Рогальська-Яблонська І.П., д. пед.н., професор к-ри дошкільної освіти 

Миколаївського національного університету. 

 

Методичні вказівки до лабораторних занять для здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей  014 Середня освіта 



(Біологія та здоров’я людини) та 091 Біологія денної та заочної форм 

навчання «Ботаніка. Систематика вищих спорових і насінних рослин» 

(укладачі Ю.І. Литвиненко, А. П. Вакал).  

Рецензенти: 

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

та методики навчання біології; 

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

навчання біології . 

 

Методичні рекомендації «Практичні завдання з ПУПМ ІІ семестр 

для студентів ЗФН ІІІ курсу факультету іноземної та слов’янської 

філології». Укладач Молгамова Л.О. 

Рецензенти: 

- Коваленко А.М., к.філол.н., доцент к-ри англійської філології та 

лінгводидактики; 

- Проценко І.І., к.пед.н., доцент к-ри педагогіки. 

 

Методичні рекомендації до написання курсових робіт з іноземної 

філології. Укладачі: Козлова В.В., Багацька О.В. 

Рецензенти: 

- Коваленко А.М., к.філол.н., доцент к-ри англійської філології та 

лінгводидактики; 

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

лінгводидактики. 

 

Методичні рекомендації «Курсова робота з психології: методичні 

рекомендації для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

спеціальності 014 Середня освіта (Інформатика) галузі знань 01 

Освіта/Педагогіка; спеціальності 014 Середня освіта (Математика) галузі 

знань 01 Освіта/Педагогіка; спеціальності 014 Середня освіта (Фізика) галузі 

знань 01 Освіта/Педагогіка». Укладач Пухно С.В. 

Рецензенти: 

- Усік Д.Б. к.псих.н., доцент к-ри психології; 

- Щербак Т.І., к.псих.н., доцент к-ри психології. 

 

Збірники наукових праць та періодичні видання СумДПУ 

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. № 5(119), 

2022. 

Збірник наукових праць «Наукові записки Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка. Географічні науки. Том 2. 

Випуск 3. 



Збірник Матеріалів  ІV  Всеукраїнської  наукової  конференції  

студентів  та  молодих учених «Теоретичні та прикладні аспекти досліджень 

з біології, географії та хімії». 

Збірник наукових праць «Актуальні питання природничо-математичної 

освіти». Випуск 1(19),  2022 р. 

Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з 

міжнародною участю. Археологія Північно-Східної України: 

здобутки,сучасний стан та перспективи.  

Збірник наукових праць «Корекційна та інклюзивна освіта очима 

молодих науковців» Випуск 10. 

 

Збірник матеріалів ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції 

«Освіта і здоров’я». «Актуальні проблеми громадського здоров’я», том 1 (6). 

 

Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції 

здобувачів вищої освіти і молодих учених «Академічна культура дослідника 

в освітньому просторі: європейський та національний досвід». 
 


