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Бобошко, В. І.   Інтеграція виховного потенціалу сім'ї, школи і 

громади у Великій Британії [Текст] : дис. ... канд. пед. наук 

(доктора філософії) : 13.00.07 : захищена 25.10.18 / Бобошко 

Вікторія Ігорівна. – Умань, 2018. – 212 с. : табл. – Бібліогр.: с. 

169–188, 209-210. 

 

Бобошко, В. І.   Інтеграція виховного потенціалу сім'ї, школи і 

громади у Великій Британії [Текст] : автореф. дис. на здобуття 

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

методика виховання / Бобошко Вікторія Ігорівна ; МОН 

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

Умань, 2018. – 20, [1] с. – Бібліогр.: с. 19 (10 назв). 

 

Вдовиченко, О. М.   Формування соціально-комунікативної 

культури студентів медичних навчальних закладів у 

позааудиторній роботі [Текст] : дис. ... канд. пед. наук (доктора 

філософії) : 13.00.07 : захищена 24.10.18 / Вдовиченко Олена 

Мирославівна. – К., 2018. – 294 с. : табл., схеми., рис. – 

Бібліогр.: с. 194–213, 260-263. 

 

Вдовиченко, О. М.   Формування соціально-комунікативної 

культури студентів медичних навчальних закладів у 

позааудиторній роботі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

виховання" / Вдовиченко Олена Мирославівна ; МОН України, 

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

2018. – 20, [1] с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 16–17(13 назв). 

 

Вступ до абілітації та реабілітації дітей з обмеженнями 

життєдіяльності [Текст] : навчально-методичний посібник 

/ [Л. Б. Люндквіст, В. В. Бурлака, А. Г. Шевцов [та ін.] ; М-во 

праці та соціальної політики України, Ін-т корекційної 

педагогіки та психології національного педагогічного ун-ту 

імені М. П. Драгоманова. – К. : Герб, 2007. – 287, [1] c. : табл., 

рис. – Авт. зазначено на звороті тит арк. - Книга з дарчим 

написом редактора. 

 

Клименко, Ю. А.   Розвиток есперанто-руху в Україні (кінець 

ХІХ-середина 30-х років ХХ століття) [Текст] : монографія 

/ Клименко Юлія Анатоліївна ; [рец.: Березівська Л. Д., Сейко 

Н. А., Кочубей Т. Д.]. – Умань : Сочінський М. М., 2017. – 

456, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 278–328. 
 

 

 

 

 

 

 



Коблик, В. О.   Виховання ціннісного ставлення до праці в 

підлітків у позаурочній добродійній діяльності [Текст] : дис. ... 

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

24.10.18 / Коблик Віталій Олександрович. – Умань, 2018. – 

253 с. : табл., схеми., рис. – Бібліогр.: с. 203–224. 

 

Коблик, В. О.   Виховання ціннісного ставлення до праці в 

підлітків у позаурочній добродійній діяльності [Текст] : 

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

13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Коблик Віталій 

Олександрович ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т 

імені Павла Тичини. – Умань, 2018. – 20, [1] с. : табл. – 

Бібліогр.: с. 16–18 (17 назв). 

 

Корекційна робота в спеціальних освітніх закладах 

[Текст] : навчально-методичний посібник / Уманський держ. 

пед. ун-т імені Павла Тичини [ уклад. Білан В. А. ; рец.: 

Демченко І. І., Малишевська І. А. ]. – Умань : Візаві, 2018. – 

223, [1] c. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 220–223. 

 

Володимир Григорович Кузь - провідний вчений, педагог, 

академік [Текст] : до 80-річчя з дня народження : 

біобібліографічний покажчик / МОН України, Уманський 

держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Ф-т дошкільної та 

спеціальної освіти, Бібліотека ; [голов. ред. О. І. Безлюдний ; 

редкол.: Кочубей Т. Д., Демченко І. І., Кушнір В. М., 

Григоренко Т. В.]. – 2-ге видання перероблене та доповнене. – 

Умань : Візаві, 2018. – 79, [1] с. : фотоіл. – Іменний покажч.: с. 

49–73. 

 

Методичні рекомендації до виконання магістерських робіт 

зі спеціальності 231 Соціальна робота [Текст] / МОН 

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

[уклад.: Н. М. Коляда, В. П. Ісаченко ; рец.: Т. Д. Кочубей, О. 

О. Кравченко]. – Умань : Візаві, 2018. – 57, [1] c. : табл. – 

Бібліогр.: с. 42–43. 

 

Моделі та технології соціально-реабілітаційної роботи з 

дітьми з особливими освітніми потребами [Текст] : 

навчально-методичний посібник / Уманський державний пед. 

ун-т імені Павла Тичини ; [уклад. Хрипун Д. М. ; рец.: 

Демченко І. І., Малишевська І. А.]. – Умань :  

Сочінський М. М., 2018. – 119, [1] c. – Бібліогр.: c. 116–120. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перерва, В. С.   Церковні школи в Україні (кінець XVIII - поч. 

XX ст.): забутий світ [Текст] : монографія. Т. 1 : Загальна 

частина / В. С. Перерва ; Відкритий міжнародний ун-т розвитку 

людини "Україна", Білоцерківський інститут економіки та 

управління, Київський обласний інститут післядипломної 

освіти педагогічних кадрів. – Біла Церква : Видавець 

Олександр Пшонківський, 2014. – 572, [2] c., [16] арк. іл. : 

фотоіл., табл. – Авт. зазначено на обкладинці книги. – Бібліогр.: 

в підрядкових прим. – Покажчик: с. 559–572. 

 
Радул, В. В.   Соціально-професійна зрілість учнів закладів 

професійної освіти [Текст] : монографія / В. В. Радул, 

О. М. Коптєва. – Х. : Мачулін, 2018. – 215, [1] c. : табл. – 

Бібліогр.: до кожного розділу. 

 

Скалько, С. Л.   Відлуння доброти [Текст] : [спогади про 

Василя Сухомлинського] / Світлана Скалько. – 

Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2018. – 255, [1] с. : фотоіл. – До 

100-річчя від дня народження. 

 
Федосова, І. В.   Розвиток вищої інженерно-технічної освіти в 

Україні (кінець ХІХ - перша половина ХХ ст.) [Текст] : 

монографія / Федосова Ірина Василівна ; [рец.  

Березівська Л. Д., Коляда Н. М., Побірченко Н. С.]. – Умань : 

Жовтий О. О., 2014. – 397, [1] c. : табл. – Бібліогр.: с. 310–358. 

 

 
 

 

 

 

Завідувач  відділу комплектування та  наукової                                     Устименко В. І. 
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