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Демченко, Н. А. Дудник].

Бібліогр.: c. 117–120. 

Локшина, О. І.   Зміст шкільної освіти в країнах 
Європейського Союзу: теорія і практика (друга половина XX 

поч. XXI ст.) [Текст] : монографія /
педагогіки АПН України. –

: табл., схеми. – Бібліогр.: c. 343

Любімова, А. В.   Впровадження інклюзивної освіти 
: управлінський аспект /

Київ : Шкільний світ, 2018.
(Серія "Б-ка "Шкільного світу").

Теорія і методика виховання: сучасні 
тенденції розвитку [Текст] : [навчальний посібник] 

В. Безлюдна, В.
-т імені Павла Тичини.
: рис. – Бібліогр.: в кінці ко

Асистентська практика [Текст]
навчальний посібник для здобувачів вищої освіти ступеня 
магістра зі спеціальності 101 Екологія /

Ойцюсь ; МОН України, Рівненський 
т. – Рівне 
Бібліогр.: с. 136

Метрологічний контроль у фізичному 
вихованні та спорті [Текст]

 Шевчик, О.
: табл., рис.

Розвиток мислення дитини на уроках 
математики в початковій школі [Текст]

Т. Д. Кочубей ; [рец. Біда О. А., Ткачук Л. В., 
України, Уманський держ. пед. ун

Умань : АЛМІ, 2005.
 

Курс лекцій з дисципліни "Ортопедагогіка",за 
матеріалами посібника Шевцова А. Г. "Дитина з 
порушеннями опорно-рухового апарату в
загальноосвітньому просторі" [Текст]
посіб. для студ. денної та заочної форми навч. спец. 016 

МОН України, Уманський держ. пед. ун
т імені Павла Тичини ; уклад. М. А. Лемещук ; [рец.: І. І. 

 – Умань : Візаві, 2018.

Зміст шкільної освіти в країнах 
Європейського Союзу: теорія і практика (друга половина XX 

: монографія /
– Київ : Богданова А. М., 2009.
Бібліогр.: c. 343

Впровадження інклюзивної освіти 
: управлінський аспект / А. 

: Шкільний світ, 2018.
ка "Шкільного світу").

Теорія і методика виховання: сучасні 
: [навчальний посібник] 

Безлюдна, В. В.
т імені Павла Тичини.

Бібліогр.: в кінці ко

Асистентська практика [Текст]
навчальний посібник для здобувачів вищої освіти ступеня 
магістра зі спеціальності 101 Екологія / М. І.

; МОН України, Рівненський 
 : Гельветика, 2018.

Бібліогр.: с. 136–141. 

Метрологічний контроль у фізичному 
вихованні та спорті [Текст] : навч. посібник 

Шевчик, О. Г. Сокольвак.
: табл., рис. – Бібліогр.: в кінці 

Розвиток мислення дитини на уроках 
математики в початковій школі [Текст] : методичні 

Т. Д. Кочубей ; [рец. Біда О. А., Ткачук Л. В., 
України, Уманський держ. пед. ун

: АЛМІ, 2005. – 54,

Курс лекцій з дисципліни "Ортопедагогіка",за 
матеріалами посібника Шевцова А. Г. "Дитина з 

рухового апарату в
загальноосвітньому просторі" [Текст] : навч.
посіб. для студ. денної та заочної форми навч. спец. 016 

МОН України, Уманський держ. пед. ун
т імені Павла Тичини ; уклад. М. А. Лемещук ; [рец.: І. І. 

: Візаві, 2018.

Зміст шкільної освіти в країнах 
Європейського Союзу: теорія і практика (друга половина XX 

: монографія / О. І. Локшина
: Богданова А. М., 2009.

Бібліогр.: c. 343–403. 

Впровадження інклюзивної освіти 
 В. Любімова

: Шкільний світ, 2018. –
ка "Шкільного світу").

Теорія і методика виховання: сучасні 
: [навчальний посібник] 

В. Бойченко
т імені Павла Тичини. – Умань

Бібліогр.: в кінці кожної 

Асистентська практика [Текст]
навчальний посібник для здобувачів вищої освіти ступеня 

І. Костолович, 
; МОН України, Рівненський 

: Гельветика, 2018.
 

Метрологічний контроль у фізичному 
: навч. посібник 

Сокольвак. – Київ
Бібліогр.: в кінці 

Розвиток мислення дитини на уроках 
: методичні 

Т. Д. Кочубей ; [рец. Біда О. А., Ткачук Л. В., 
України, Уманський держ. пед. ун

54, [1] с. : іл., 

Курс лекцій з дисципліни "Ортопедагогіка",за 
матеріалами посібника Шевцова А. Г. "Дитина з 

рухового апарату в
: навч.- метод. 

посіб. для студ. денної та заочної форми навч. спец. 016 
МОН України, Уманський держ. пед. ун

т імені Павла Тичини ; уклад. М. А. Лемещук ; [рец.: І. І. 
: Візаві, 2018. – 120, 

Зміст шкільної освіти в країнах 
Європейського Союзу: теорія і практика (друга половина XX 

Локшина ; Ін
: Богданова А. М., 2009.

 

Впровадження інклюзивної освіти 
Любімова ; [упоряд. 

– 141, [1] c.
ка "Шкільного світу"). – Бібліогр.: 

Теорія і методика виховання: сучасні 
: [навчальний посібник] 

Бойченко ; 
Умань : 

жної 

Асистентська практика [Текст] : 
навчальний посібник для здобувачів вищої освіти ступеня 

Костолович, 
; МОН України, Рівненський 

: Гельветика, 2018. – 

Метрологічний контроль у фізичному 
: навч. посібник 

Київ : 
Бібліогр.: в кінці 

Розвиток мислення дитини на уроках 
: методичні 

Т. Д. Кочубей ; [рец. Біда О. А., Ткачук Л. В., 
України, Уманський держ. пед. ун-т 

: іл., 

Курс лекцій з дисципліни "Ортопедагогіка",за 
матеріалами посібника Шевцова А. Г. "Дитина з 

рухового апарату в 
метод. 

посіб. для студ. денної та заочної форми навч. спец. 016 
МОН України, Уманський держ. пед. ун- 

т імені Павла Тичини ; уклад. М. А. Лемещук ; [рец.: І. І. 
 [1] 

Зміст шкільної освіти в країнах 
Європейського Союзу: теорія і практика (друга половина XX 

; Ін-т 
: Богданова А. М., 2009. – 

Впровадження інклюзивної освіти 
; [упоряд. 

[1] c. : 
Бібліогр.:  



Методика трудового навчання [Текст]
посібник (трудове навчання та технології) /
Уманський держ. пед. ун
А. І. Терещук, В. 
рец.: О. Б. Авраменко, М. С. Курач, І. В. Савенко].
Візаві, 2018.
до кож. розділу.
 
Навчальна практика з суспільно
дисциплін [Текст]
студентів природничо
України, Уманський держ. пед. ун
[авт.-уклад.: І. П. Козинська, М. С. Кугай ; рец.: 
Г. І. Денисик, О. В. Браславська, О. Л. Миргородська].
Умань
Бібліогр.: с. 93
 
Організація і керівництво дошкільною освітою [Текст]
навч.-
/ МОН України, Уманський держ. пед. ун
Тичини ; укл
Мельник Н. І., Авраменко О. О.].
211, [1] с.
дошкільною освітою).
 
Організація навчально
формування здоров'язбережувальної компетентності 
дошкільників [Текст]
/ МОН України, Уманський держ. пед. ун
Тичини ; уклад. Т. К. Андрющенко ; [рец.: І. І. Демченко, 
Г. А. Назаренко, Т. В. Черк
103, [1] c.
 
Педагогічна риторика: історія, теорія, практика [Текст]
монографія /
ін.] ; Житомирський держ. ун
КНТ, 2016.
тит. арк.
 
Пістун, І. П.
посібник : рек. МОН України як навч. посібник для студ. 
ВНЗ /
переробл. і допов.
395, [1] с.
 
 
 
 

Методика трудового навчання [Текст]
посібник (трудове навчання та технології) /
Уманський держ. пед. ун
А. І. Терещук, В. 
рец.: О. Б. Авраменко, М. С. Курач, І. В. Савенко].
Візаві, 2018. – 190,
до кож. розділу. 

Навчальна практика з суспільно
дисциплін [Текст]
студентів природничо
України, Уманський держ. пед. ун

уклад.: І. П. Козинська, М. С. Кугай ; рец.: 
Г. І. Денисик, О. В. Браславська, О. Л. Миргородська].
Умань : Жовтий О. О., 2015.
Бібліогр.: с. 93–94.

Організація і керівництво дошкільною освітою [Текст]
-метод. посіб. для студ. спец. "Дошкільна освіта" 

МОН України, Уманський держ. пед. ун
Тичини ; уклад. Н. А. Дудник ; [рец.: Андрющенко Т. К., 
Мельник Н. І., Авраменко О. О.].

[1] с. : табл., іл.
дошкільною освітою).

Організація навчально
формування здоров'язбережувальної компетентності 
дошкільників [Текст]

МОН України, Уманський держ. пед. ун
Тичини ; уклад. Т. К. Андрющенко ; [рец.: І. І. Демченко, 
Г. А. Назаренко, Т. В. Черк

[1] c. : іл., фотоіл.

Педагогічна риторика: історія, теорія, практика [Текст]
монографія / О. А.

; Житомирський держ. ун
КНТ, 2016. – 257,
тит. арк. – Бібліогр.: в тексті.

Пістун, І. П.   Охорона праці в галузі освіти [Текст]
посібник : рек. МОН України як навч. посібник для студ. 
ВНЗ / І. П. Пістун, Ю.
переробл. і допов.

[1] с. : табл. 

 

Методика трудового навчання [Текст]
посібник (трудове навчання та технології) /
Уманський держ. пед. ун
А. І. Терещук, В. С. Потапкін ; [за заг. ред. А. І. Терещук ; 
рец.: О. Б. Авраменко, М. С. Курач, І. В. Савенко].

190, [1] c. : іл., табл.
 

Навчальна практика з суспільно
дисциплін [Текст] : навчально
студентів природничо-географічних факультетів /
України, Уманський держ. пед. ун

уклад.: І. П. Козинська, М. С. Кугай ; рец.: 
Г. І. Денисик, О. В. Браславська, О. Л. Миргородська].

: Жовтий О. О., 2015.
94. 

Організація і керівництво дошкільною освітою [Текст]
метод. посіб. для студ. спец. "Дошкільна освіта" 

МОН України, Уманський держ. пед. ун
ад. Н. А. Дудник ; [рец.: Андрющенко Т. К., 

Мельник Н. І., Авраменко О. О.].
: табл., іл. –

дошкільною освітою). – Бібліогр.: с. 206

Організація навчально-
формування здоров'язбережувальної компетентності 
дошкільників [Текст] : навчально

МОН України, Уманський держ. пед. ун
Тичини ; уклад. Т. К. Андрющенко ; [рец.: І. І. Демченко, 
Г. А. Назаренко, Т. В. Черк

: іл., фотоіл. – Бібліогр.: c. 103.

Педагогічна риторика: історія, теорія, практика [Текст]
А. Кучерук, Н.

; Житомирський держ. ун
257, [1] c. : табл.

Бібліогр.: в тексті.

Охорона праці в галузі освіти [Текст]
посібник : рек. МОН України як навч. посібник для студ. 

Пістун, Ю. В. Кіт, Л.
переробл. і допов. – Суми

 – Бібліогр.: с. 391

 

Методика трудового навчання [Текст]
посібник (трудове навчання та технології) /
Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини ; уклад.: 

С. Потапкін ; [за заг. ред. А. І. Терещук ; 
рец.: О. Б. Авраменко, М. С. Курач, І. В. Савенко].

: іл., табл. – 

Навчальна практика з суспільно
навчально-методичний посібник для 

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

уклад.: І. П. Козинська, М. С. Кугай ; рец.: 
Г. І. Денисик, О. В. Браславська, О. Л. Миргородська].

: Жовтий О. О., 2015. – 111,

Організація і керівництво дошкільною освітою [Текст]
метод. посіб. для студ. спец. "Дошкільна освіта" 

МОН України, Уманський держ. пед. ун
ад. Н. А. Дудник ; [рец.: Андрющенко Т. К., 

Мельник Н. І., Авраменко О. О.]. – 
– (Організація і керівництво 

Бібліогр.: с. 206

-дослідницької 
формування здоров'язбережувальної компетентності 

: навчально
МОН України, Уманський держ. пед. ун

Тичини ; уклад. Т. К. Андрющенко ; [рец.: І. І. Демченко, 
Г. А. Назаренко, Т. В. Черкашина]. –

Бібліогр.: c. 103.

Педагогічна риторика: історія, теорія, практика [Текст]
Кучерук, Н. Б. Голуб, О.

; Житомирський держ. ун-т імені Івана Франка.
: табл. – Авт. зазначено на звороті 

Бібліогр.: в тексті. 

Охорона праці в галузі освіти [Текст]
посібник : рек. МОН України як навч. посібник для студ. 

Кіт, Л. А. 
Суми : Університетська книга, 2009.

Бібліогр.: с. 391–392.

  

Методика трудового навчання [Текст] : навч.
посібник (трудове навчання та технології) / МОН України, 

т імені Павла Тичини ; уклад.: 
С. Потапкін ; [за заг. ред. А. І. Терещук ; 

рец.: О. Б. Авраменко, М. С. Курач, І. В. Савенко].
 Бібліогр.: с. 169

Навчальна практика з суспільно-географічних 
методичний посібник для 

географічних факультетів /
т імені Павла Тичини ; 

уклад.: І. П. Козинська, М. С. Кугай ; рец.: 
Г. І. Денисик, О. В. Браславська, О. Л. Миргородська].

111, [1] c. : рис., табл.

Організація і керівництво дошкільною освітою [Текст]
метод. посіб. для студ. спец. "Дошкільна освіта" 

МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла 
ад. Н. А. Дудник ; [рец.: Андрющенко Т. К., 

 Умань : Візаві, 2018.
(Організація і керівництво 

Бібліогр.: с. 206–208 та в тексті.

дослідницької діяльності для 
формування здоров'язбережувальної компетентності 

: навчально-методичний посібник 
МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла 

Тичини ; уклад. Т. К. Андрющенко ; [рец.: І. І. Демченко, 
– Умань : Візаві, 2019.

Бібліогр.: c. 103. 

Педагогічна риторика: історія, теорія, практика [Текст]
Голуб, О. М. Горошкіна [та 

т імені Івана Франка.
Авт. зазначено на звороті 

Охорона праці в галузі освіти [Текст]
посібник : рек. МОН України як навч. посібник для студ. 

 Катренко. 
: Університетська книга, 2009.

392. 

: навч.-методичний 
МОН України, 

т імені Павла Тичини ; уклад.: 
С. Потапкін ; [за заг. ред. А. І. Терещук ; 

рец.: О. Б. Авраменко, М. С. Курач, І. В. Савенко]. – Умань
Бібліогр.: с. 169–170 та 

географічних 
методичний посібник для 

географічних факультетів / МОН 
т імені Павла Тичини ; 

уклад.: І. П. Козинська, М. С. Кугай ; рец.: 
Г. І. Денисик, О. В. Браславська, О. Л. Миргородська].

: рис., табл.

Організація і керівництво дошкільною освітою [Текст]
метод. посіб. для студ. спец. "Дошкільна освіта" 

т імені Павла 
ад. Н. А. Дудник ; [рец.: Андрющенко Т. К., 

: Візаві, 2018.
(Організація і керівництво 

208 та в тексті. 

діяльності для 
формування здоров'язбережувальної компетентності 

методичний посібник 
т імені Павла 

Тичини ; уклад. Т. К. Андрющенко ; [рец.: І. І. Демченко, 
: Візаві, 2019.
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