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Методика викладання
 
Арефьєв, В. Г.
виховання [Текст]
підручник для студ. ф
ун-тів /
Кам'янець
c. : табл., рис.
 
Методика навчання української мови в початковій 
школі [Текст]
вчителів початкових класів : рек. МОН України /
ред. М. С. Вашуленка.
(Б-ка студента, вчителя, методиста).
кожного розділу.
 
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].
Візаві, 2018.
до кож. 
 
Спортивні ігри з методикою викладання [Текст]
посібник /
Павла Тичини ; уклад.: Андрощук О. І., Маслюк Р. В., 
Пензай С. А.
Бібліогр.: с. 318
 
Теорія і методика викладання футболу [Текст]
навчально
С. А. Гудима, О.
КНТ, 2017.
с. 269–
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Арефьєв, В. Г.
виховання [Текст]
підручник для студ. ф

тів / В. Г. Арефьєв.
Кам'янець-Подільський

: табл., рис. – Бібліогр.: с. 364

Методика навчання української мови в початковій 
школі [Текст] : навч. посібник для студ. ф
вчителів початкових класів : рек. МОН України /
ред. М. С. Вашуленка.

ка студента, вчителя, методиста).
кожного розділу.

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].
Візаві, 2018. – 190,
до кож. розділу. 

Спортивні ігри з методикою викладання [Текст]
посібник / МОН України, Уманський держ. пед. ун
Павла Тичини ; уклад.: Андрощук О. І., Маслюк Р. В., 
Пензай С. А. – Умань
Бібліогр.: с. 318. 

Теорія і методика викладання футболу [Текст]
навчально-методичний посібник /

Гудима, О.
КНТ, 2017. – 297,

–273. 
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Арефьєв, В. Г.   Основи теорії та методики фізичного 
виховання [Текст] : підручник : доп. МОН України як 
підручник для студ. ф-тів (ін

Арефьєв. – 
Подільський : Буйницький О. А., 2016.

Бібліогр.: с. 364

Методика навчання української мови в початковій 
: навч. посібник для студ. ф

вчителів початкових класів : рек. МОН України /
ред. М. С. Вашуленка. – Київ

ка студента, вчителя, методиста).
кожного розділу. 

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.
 

Спортивні ігри з методикою викладання [Текст]
МОН України, Уманський держ. пед. ун

Павла Тичини ; уклад.: Андрощук О. І., Маслюк Р. В., 
Умань : Візаві, 2014.
 

Теорія і методика викладання футболу [Текст]
методичний посібник /

Гудима, О. А. Перепелиця, В.
297, [1] c. 
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Основи теорії та методики фізичного 
: підручник : доп. МОН України як 

тів (ін-тів) фізичного виховання пед. 
 4-те вид., переробл. і допов.

: Буйницький О. А., 2016.
Бібліогр.: с. 364–366.

Методика навчання української мови в початковій 
: навч. посібник для студ. ф

вчителів початкових класів : рек. МОН України /
Київ : Літера, 

ка студента, вчителя, методиста).

Методика трудового навчання [Текст]
посібник (трудове навчання та технології) /

-т імені Павла Тичини ; уклад.: 
А. І. Терещук, В. С. Потапкін ; [за заг. ред. А. І. Терещук ; 
рец.: О. Б. Авраменко, М. С. Курач, І. В. Савенко].

: іл., табл. – 

Спортивні ігри з методикою викладання [Текст]
МОН України, Уманський держ. пед. ун

Павла Тичини ; уклад.: Андрощук О. І., Маслюк Р. В., 
: Візаві, 2014. –

Теорія і методика викладання футболу [Текст]
методичний посібник /

Перепелиця, В.
 : іл., табл., схеми.
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Основи теорії та методики фізичного 
: підручник : доп. МОН України як 

тів) фізичного виховання пед. 
те вид., переробл. і допов.

: Буйницький О. А., 2016.
366. 

Методика навчання української мови в початковій 
: навч. посібник для студ. ф-ту підготовки 

вчителів початкових класів : рек. МОН України /
: Літера, 2010. – 368

ка студента, вчителя, методиста). – Бібліогр.: до 

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

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

 Бібліогр.: с. 169

Спортивні ігри з методикою викладання [Текст]
МОН України, Уманський держ. пед. ун

Павла Тичини ; уклад.: Андрощук О. І., Маслюк Р. В., 
– 318, [1] c.

Теорія і методика викладання футболу [Текст]
методичний посібник / В. М.

Перепелиця, В. М. Поліщук.
: іл., табл., схеми.

                   Устименко 

Основи теорії та методики фізичного 
: підручник : доп. МОН України як 

тів) фізичного виховання пед. 
те вид., переробл. і допов.

: Буйницький О. А., 2016. – 366, 

Методика навчання української мови в початковій 
ту підготовки 

вчителів початкових класів : рек. МОН України / за наук. 
368 c. : табл.
Бібліогр.: до 

: навч.-методичний 
МОН України, 

т імені Павла Тичини ; уклад.: 
А. І. Терещук, В. С. Потапкін ; [за заг. ред. А. І. Терещук ; 
рец.: О. Б. Авраменко, М. С. Курач, І. В. Савенко]. – Умань

Бібліогр.: с. 169–170 та 

Спортивні ігри з методикою викладання [Текст] : навч. 
МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені 

Павла Тичини ; уклад.: Андрощук О. І., Маслюк Р. В., 
[1] c. : іл., табл.

Теорія і методика викладання футболу [Текст]
М. Костюкевич, 

Поліщук. – Київ
: іл., табл., схеми. – Бібліогр.: 

Устименко В. І.

Основи теорії та методики фізичного 
: підручник : доп. МОН України як 

тів) фізичного виховання пед. 
те вид., переробл. і допов. – 

 [1] 

Методика навчання української мови в початковій 
ту підготовки 

за наук. 
: табл. – 

Бібліогр.: до  

методичний 
МОН України, 

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

Умань : 
170 та 

: навч. 
т імені 

Павла Тичини ; уклад.: Андрощук О. І., Маслюк Р. В., 
: іл., табл. – 

Теорія і методика викладання футболу [Текст] : 
Костюкевич, 

Київ : 
Бібліогр.:  

І. 


