
Педагогіка 
 

Абрамович, В. Є.   Професійна підготовка лікарів загальної 

практики у Франції в сучасних умовах [Текст] : дис. ... канд. 

пед. наук : 13.00.04 : захищена 11.05.17 / Абрамович 

Вероніка Євгеніївна. – К., 2017. – 289 с. : табл., схеми, рис. – 

Бібліогр.: с. 208–247. 

 

Абрамович, В. Є.   Професійна підготовка лікарів загальної 

практики у Франції в сучасних умовах [Текст] : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [cпец.] 13.00.04 

"Теорія і методика професійної освіти" / Абрамович 

Вероніка Євгеніївна ; МОН України, Уманський ДПУ імені 

Павла Тичини. – Умань, 2017. – 20, [1] с. – Бібліогр.: с. 16–18 

(21 назва). 

 

Білянська, М. М.   Організація еколого-педагогічної 

діяльності [Текст] : навчальний посібник / М. М. Білянська ; 

НАПН України, Ін-т вищої освіти. – К. : Ліра-К, 2017. – 

183, [1] c. : табл. – Бібліогр. в кінці кожної теми. 

 

Гейко, Ю. В.   Методичні рекомендації до проведення 

тренінгу "Дистанційна підтримка навчання" для майбутніх 

викладачів іноземних мов та студентів інших спеціальностей 

[Текст] / Ю. В. Гейко ; [за ред. М. М. Левшина, Т. О. 

Олефіренка] ; НАПН України, Ін-т вищої освіти, НПУ імені 

М. П. Драгоманова. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. 

Драгоманова, 2013. – 66, [1] c. : іл., схеми. – На обкл. та тит. 

аркуші авт. не зазначено. – Бібліогр.: с. 65–66. 

 

Дегтяренко, Т. М.   Корекційно-реабілітаційна робота в 

спеціальних дошкільних закладах для дітей з особливими 

потребами [Текст] : навч. посіб. : рек. МОН України як навч. 

посіб. для студ. ВНЗ / Т. М. Дегтяренко, Л. С. Вавіна ; МОН 

України, Сумський державний педагогічний університет 

імені А. С. Макаренка. – Суми : Університетська книга, 

2017. – 301, [1] с. : табл., рис. – Бібліогр. в тексті. 

 

Еременко, Н. И.   Профилактика вредных привычек 

[Текст] : [методическое пособие] : внеклассные мероприятия 

: 5-11 классы / Н. И. Еременко. – [Волгоград] : Панорама, 

2006. – 78, [2] с. – (Серія " Школа "). – Библиогр.: с. 78. 

 

Зайченко, І. В.   Основи педагогічної майстерності та етика 

викладача вищої школи [Текст] : підручник для студ. ВНЗ 

/ І. В. Зайченко, В. М. Теслюк, А. А. Каленський ; [за ред. 

проф. І. В. Зайченка] ; МОН України, Нац. ун-т біоресурсів і 

природокористування України. – К. : Ліра-К, 2016. – 483, [1] 

c. : іл., табл., схеми. – Бібліогр.: с. 381–390 та в тексті. – 

Іменний покажч.: с. 405–414. - Предметний покажч.: с. 415-

417. 

 



Зайченко, І. В.   Педагогіка і методика навчання у вищій 

школі [Текст] : навчальний посібник / І. В. Зайченко ; МОН 

України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 

України. – [2-ге вид., перероблене і допов.]. – К. : Ліра-К, 

2017. – 455, [1] c. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 383–397 та в 

кінці кожної теми. 

 

Зайченко, І. В.   Теорія і методика професійного навчання 

[Текст] : навчальний посібник : [рек. МОН України як навч. 

посібник для студ. ВНЗ] / І. В. Зайченко ; МОН України, 

Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – [2-

ге вид., допов. і перероблене.]. – К. : Ліра-К, 2016. – 579, [1] 

c. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 515–528 та в кінці кожної теми. 

 

Ізбаш, Л. М.   Формування культури здоров'я студентів у 

системі фізичного виховання політехнічного коледжу   

[Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 : захищена 30.05.17 

/ Ізбаш Леонід Михайлович. – Миколаїв, 2017. – 373 с. : 

табл., схеми., рис. – Бібліогр.: с. 186–229. 

 

Ізбаш, Л. М.   Формування культури здоров'я студентів у 

системі фізичного виховання політехнічного коледжу 

[Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [cпец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Ізбаш 

Леонід Михайлович ; МОН України, Уманський ДПУ імені 

Павла Тичини. – Умань, 2017. – 20, [1] с. : табл., схеми., 

рис. – Бібліогр.: с. 16–17 (14 назв). 

 

Ілішова, О. М.   Виховання культури міжетнічних стосунків 

підлітків у позашкільних навчальних закладах [Текст] : дис. 

... канд. пед. наук : 13.00.07 : захищена 30.05.17 / Ілішова 

Ольга Миколаївна. – Бердянськ, 2017. – 260 с. : табл., іл. – 

Бібліогр.: с. 181–212. 

 

Ілішова, О. М.   Виховання культури міжетнічних стосунків 

підлітків у позашкільних навчальних закладах [Текст] : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[cпец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Ілішова 

Ольга Миколаївна ; МОН України, Уманський ДПУ імені 

Павла Тичини. – Умань, 2017. – 20, [1] с. : табл., рис. – 

Бібліогр.: с. 16–19 (30 назв). 

 

Інтегрований курс соціально-педагогічної теорії і 

практики [Текст] : навч. посібник. Ч.1 / О. О. Біла, 

І. М. Богданова, З. Н. Курлянд [та ін.] ; за ред. І. М. 

Богданової. – Одеса : Пальміра, 2005. – 537, [1] с. : табл., 

схеми. – Авт. зазначено на звороті тит. арк. – Бібліогр. до 

кожної теми. 

 

 

 

 



Карпенко, О. Г.   Теорія та практика соціальної роботи 

[Текст] : навчальний посібник для студ. ВНЗ 

/ О. Г. Карпенко, Н. Ф. Романова. – К. : Слово, 2015. – 

402, [2] c. : табл., схеми. – Бібліогр. в кінці кожної частини. 

 

Литвиненко, В. А.   Корекція фонетико-фонематичного 

недорозвинення мовленння дітей дошкільного віку засобами 

артпедагогіки [Текст] : [навчально-методичний посібник] 

/ В. А. Литвиненко ; МОНмолодьспорту України, Сумський 

ДПУ імені А. С. Макаренка. – Суми : Кубраков С. Г., 2017. – 

144 с. – Бібліогр.: с. 144. – Додатки: с. 125–143. 

 

Макаревич, І. М.   Формування інформаційної 

компетентності майбутніх вчителів географії у процесі 

професійної підготовки [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 

13.00.04 : захищена 12.05.17 / Макаревич Ілона 

Миколаївна. – Умань, 2017. – 272 с. : табл., рис. – Бібліогр.: 

с. 198–234. 

 

Макаревич, І. М.   Формування інформаційної 

компетентності майбутніх вчителів географії у процесі 

професійної підготовки [Текст] : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [cпец.] 13.00.04 "Теорія і 

методика професійної освіти" / Макаревич Ілона 

Миколаївна ; МОН України, Уманський ДПУ імені Павла 

Тичини. – Умань, 2017. – 20, [1] с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 

15–17 (19 назв). 

 

Михалюк, А. М.   Формування виконавської культури 

майбутніх учителів музики засобами українського 

фортепіанного мистецтва [Текст] : навч.-методичний 

посібник / А. М. Михалюк ; МОН України, Національний 

пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – К. : Ліра-К, 2016. – 

219, [1] c. : табл., схеми. – Бібліогр.: с. 217–218 та до 

кожного розділу. 
 

Основи наукових досліджень [Текст] : робочий зошит : 

[посібник-практикум] / МОН України, Уманський ДПУ імені 

Павла Тичини ; [уклад. С. В. Совгіра ; рец. Лук'янова Л. Б., 

Біда О. А.]. – Умань : АЛМІ, 2014. – 148 с. : табл., іл. – 

Бібліогр.: с. 145–147 та в тексті. 

 

Семчук, С. І.   Теоретико-методичні засади формування 

інформаційно-комунікативної компетентності майбутніх 

фахівців дошкільної освіти [Текст] : дис. ... доктора пед. наук 

: 13.00.04 : 13.00.08 : захищена 12.05.17 / Семчук Світлана 

Іванівна. – Умань, 2017. – 497 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 

370–441 та в тексті. 

 

 

 



Семчук, С. І.   Теоретико-методичні засади формування 

інформаційно-комунікативної компетентності майбутніх 

фахівців дошкільної освіти [Текст] : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня доктора пед. наук : [cпец.] 13.00.04 "Теорія і 

методика професійної освіти" : 13.00.08 '"Дошкільна 

педагогіка" / Семчук Світлана Іванівна ; МОН України, 

Уманський ДПУ імені Павла Тичини. – Умань, 2017. – 40, [1] 

с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 34–37 (35 назв). 

 

Соціальна педагогіка [Текст] : навчально-методичний 

комплекс. Т.2 / А. Й. Капська, М. М. Барахтян, 

О. В. Безпалько [та ін.] ; за ред. А. Й. Капської ; МОН 

України. НПУ імені М. П. Драгоманова. Інститут соціальної 

роботи та управління. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 

2005. – 337, [1] с. : табл. – Авт. зазначено на звороті тит. арк. – 

Бібліогр. до кожної теми. 

 

Теслюк, В. М.   Індивідуальний стиль педагогічного 

спілкування викладача: теоретико-методичний аспект 

[Текст] : монографія / В. М. Теслюк ; Національний ун-т 

біоресурсів і природокористування України. – К. : Ліра-К, 

2016. – 211, [1] c. : табл. – На тит. арк. автора не зазначено. – 

Бібліогр.: с. 197–207. – Додатки: с. 208–211. 

 

Теслюк, В. М.   Основи педагогічної майстерності викладача 

вищої школи [Текст] : підручник / В. М. Теслюк. – К. : Ліра-

К, 2017. – 338, [2] c. : табл. – Бібліогр. в тексті. – Іменний 

покажч.: с. 276–277. - Предметний покажч.: с. 278-279. 

 

Теслюк, В. М.   Основи профорієнтаційної роботи [Текст] : 

навч. посібник / В. М. Теслюк. – К. : Ліра-К, 2017. – 303, [1] 

с. : табл., схеми. – Бібліогр.: с. 280–292.- Покажч.: с. 278-279. 

 

Технології соціально-педагогічної роботи з сім'ями 

[Текст] : навчально-методичний посібник / А. Й. Капська, 

І. В. Пєша, О. Ю. Міхеєва, М. Г. Соляник ; Національний 

педагогічний ун-т імені М.П. Драгоманова, Ін-т соціальної 

роботи та управління. – К. : Слово, 2015. – 323, [2] c. : рис., 

табл. – Бібліогр.: с. 312–324 та в кінці кожної теми. 

 
Шевців, З. М.   Основи інклюзивної педагогіки [Текст] : 

підручник / З. М. Шевців. – К. : Центр учбової літератури, 

2016. – 247 [1] c. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 237–247. 

 
Яворська, Т. М.   Формування професійних 

компетентностей майбутніх управлінців персоналом та 

економіки праці в освітньому середовищі вищого 

навчального закладу [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 

13.00.04 : захищена 11.05.17. / Яворська Тетяна 

Михайлівна. – Умань, 2017. – 344 с. : табл. – Бібліогр.: с. 

204–259. 

 



Яворська, Т. М.   Формування професійних компетентностей 

майбутніх управлінців персоналом та економіки праці в 

освітньому середовищі вищого навчального закладу [Текст] : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [cпец.] 

13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти" / Яворська 

Тетяна Михайлівна ; МОН України, Уманський ДПУ імені 

Павла Тичини. – Умань, 2017. – 20, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 

16–18 (15 назв) . 
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