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Монографії
Горболіс Л.М. Міжмістецькі контакти українського тексту. Монографія.
Рецензенти:
- Ткаченко О.Г., д.філол.н., професор, зав. к-ри журналістики та філології СумДУ;
- Турган О.Д., д.філол.н., професор, зав. к-ри культурології та українознавства
Запоріжського державного медичного університету;
- Мочернюк Н.Д., д.філол.н., доцент, ст. науковий співробітник відділу української
літератури Інституту українознавства ім. І. Крипякевича.
Кузікова С. Б. Психологічні основи становлення суб’єкта саморозвитку в
юнацькому віці. (друге видання, перероблене, доповнене) Монографія.
Рецензенти:
- Карамушка Л.М., д.психол.н., професор, зав. лабораторії організаційної та
соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПНУ;
- Карпенко З.С., д.психол.н., професор, професор к-ри соціальної психології та
психології розвитку Прикарпатського національного університету.

Навчальні посібники
Павленко Т. Г., Єгорова О.І. Практика усного та писемного мовлення іспанської
мови (1 й рік навчання). Навчальний посібник.
Рецензенти:
- Таценко Н.В., д.філол.н., професор к-ри германської філології СумДУ;
- Турищева О.І., к.філол.н., доцент к-ри теорії, практики та перекладу німецької
мови Національного технічного університету України «Київський політехнічний
інститут».

Пухно Світлана Валеріївна, к. психол.н., доцент
Ніколаєнко Сергій Олександрович, к. психол.н., доцент – укладачі
Психологія. Навчально-методичний посібник.
Рецензенти:
- Кузікова С.Б., д. психол. н., професор, к-ри психології СумДПУ;
- Улунова Г.Є., д.психол. н., доцент к-ри психології, політології та соціокультурних
технологій СумДУ;
- Лозова О.М., д.психол.н., професор, зав. к-ри практичної психології Київського
університету імені Б. Грінченка.
Кузікова Світлана Борисівна, д.психол.н., професор
Теорія і практика вікової психокорекції. Навчальний посібник.
Рецензенти:
- Панок В.Г., д. психол. н., професор, директор Українського науково-методичного
центру практичної психології і соціальної роботи НАПНУ;
- Савчин М.В., д. психол. н., професор, зав. к-ри психології Дрогобицького
державного педагогічного університету.
Методичні рекомендації
Пухно С. В. Методичні рекомендації до виконання завдань з психологічної складової
педагогічної практики студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денна
форма навчання.
Методичні рекомендації до виконання завдань з психологічної складової педагогічної
практики студентів другого курсу другого рівня вищої освіти денна форма навчання.
Рецензенти:
- Кузікова С.Б., д. психол. н., професор, к-ри психології СумДПУ;
- Улунова Г.Є., д.психол. н., доцент к-ри психології, політології та соціокультурних
технологій СумДУ;
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