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Бевзюк, М. С.   Підготовка майбутніх учителів початкової 

школи до взаємодії з батьками в умовах інклюзивного 

навчання [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 : 

захищена 27.06.19 / Бевзюк Марина Сергіївна. – Умань, 

2019. – 267 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 214–242 та в тексті. 

 

Бевзюк, М. С.   Підготовка майбутніх учителів початкової 

школи до взаємодії з батьками в умовах інклюзивного 

навчання [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

професійної освіти" / Бевзюк Марина Сергіївна ; МОН 

України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. – 

Умань, 2019. – 20, [1] с. : табл., рис. – Бібліогр.:  

с. 16–18 (22 назви). 

 

Бондаренко, В. В.   Формування соціально-комунікативної 

активності молодших школярів у взаємодії урочної та 

позаурочної діяльності [Текст] : дис. ... канд. пед. наук 

(доктора філософії) : 13.00.07 : захищена 26.06.19 

/ Бондаренко Вікторія Володимирівна. – Умань, 2019. – 

348 с. : табл., рис., схеми. – Бібліогр.: с. 196–229. 

 

Бондаренко, В. В.   Формування соціально-комунікативної 

активності молодших школярів у взаємодії урочної та 

позаурочної діяльності [Текст] : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [cпец.] 13.00.07 "Теорія і 

методика виховання" / Бондаренко Вікторія Володимирівна ; 

МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла 

Тичини. – Умань, 2019. – 20 с. : табл. – Бібліогр.:  

с. 15–17 (15 назв). 

 

Вакалюк, Т. А.   Хмарні технології в освіті [Текст] : 

навчально-методичний посібник для слухачів курсів 

/ Т. А. Вакалюк, Д. А. Антонюк ; [рец.: Л. Д. Шевчук,  

М. О. Медвєдєва, С. І. Почтовюк] ; МОН України, 

Житомирський держ. ун-т імені Івана Франка. – Житомир : 

Вид-во ЖДУ, 2019. – 127, [1] с. : рис., табл. – (Навчаємось 

разом). – Бібліогр.: с. 120–125. 

 

Карманенко, В. В.   Педагогічні умови формування 

лідерських якостей у студентів економічних університетів 

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

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

/ Карманенко Василь Васильович ; МОН України, 

Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань, 

2019. – 19 с. : табл. – Бібліогр.: с. 15–20 (20 назв). 

 

 

 



Карманенко, В. В.   Педагогічні умови формування 

лідерських якостей у студентів економічних університетів 

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

26.06.19 / Карманенко Василь Васильович. – Полтава ; 

Умань, 2019. – 274 с. : табл., рис., схеми. – Бібліогр.:  

с. 215–233. 

 

Кравченко, О. О.   Всеукраїнський пролеткульт: освітньо-

просвітницька та культуротворча діяльність (1917-1932) 

[Текст] : монографія / О. О. Кравченко ;  

[рец.: С. Т. Золотухіна, Т. Д. Кочубей, В. Л. Федяєва] ; 

МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла 

Тичини. – Умань : Жовтий О. О., 2016. – 319, [1] c. : табл., 

рис. – Бібліогр.: c. 219–317. 

 

Роїк, Т. О.   Виховання культури родинних взаємин у 

молодших школярів [Текст] : дис. ... канд. пед. наук  

(доктора філософії ): 13.00.07 : захищена 27.06.19 / Роїк 

Тетяна Олександрівна. – Умань, 2019. – 289 с. : табл., рис. – 

Бібліогр.: с. 203–226 та в тексті. 

 

Роїк, Т. О.   Виховання культури родинних взаємин у 

молодших школярів [Текст] : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [cпец.] 13.00.07 "Теорія і 

методика виховання" / Роїк Тетяна Олександрівна ; МОН 

України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. – 

Умань, 2019. – 18 с. : табл., рис. – Бібліогр.:  

с. 14–15 (10 назв). 

 

Рябошапка, О. В.   Виховання у старших дошкільників 

поважного ставлення до людей похилого віку [Текст] : 

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

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

Ольга Володимирівна ; Уманський держ. пед. ун-т імені 

Павла Тичини. – Умань, 2019. – 20 с. : табл. –  

Бібліогр.: с. 17–18 (16 назв). 

 
Рябошапка, О. В.   Виховання у старших дошкільників 

поважного ставлення до людей похилого віку [Текст] : дис. 

... канд. пед. наук (доктора філософії): 13.00.07 : захищена 

27.06.19 / Рябошапка Ольга Володимирівна. – Умань, 2019. – 

369 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 227–252 та в тексті. 

 

Саблук, О. О.   Формування професійної компетентності 

майбутніх агентів комерційної діяльності в агроекономічних 

коледжах [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 : 

захищена 27.06.19 / Саблук Ольга Олександрівна. – Умань, 

2019. – 335 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 237–270 та в тексті. 

 

 

 



Саблук, О. О.   Формування професійної компетентності 

майбутніх агентів комерційної діяльності в агроекономічних 

коледжах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

професійної освіти" / Саблук Ольга Олександрівна ; МОН 

України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. – 

Умань, 2019. – 20 с. : табл., рис. – Бібліогр.:  

с. 17–18 (10 назв). 

 
Фіцула, М. М.   Педагогіка [Текст] : навч. посібник : [рек. 

МОН України як навч. посібник для студ. ВНЗ] / М. М. 

Фіцула. – 3-тє вид., стереотипне. – Київ : Академвидав, 

2009. – 559, [1] с. – (Альма-матер). – Зміст: Загальні засади 

педагогіки ; Теорія освіти і навчання (дидактика) ; Теорія 

виховання ; Школознавство ; З історії педагогіки. –  

Бібліогр. в тексті. 
 

 
 

Завідувач  відділу комплектування та  наукової                                     Устименко В. І. 

обробки документів 

 
 

 


