
Мовознавство
 
Актуальные вопросы стилистики русского языка 
[Текст]
пед. ун
В. А. Коваль, О. А. Молодычук].
130, [1] с.
 
Англо
[Текст]
близько 100 000 слів : [граматика та комп'ютерна 
термінологія] /
Київ : Таврида, 2007.
"Новітній словник: англо
англійський : [граматика та комп'ютерна термінологія] : 
близько 100 000 сл.].
 
Безлюдна, В. В.
(навчальний посібник з практики усного та писемного 
англійського мовлення для студ. немовних спец. вищих 
закладів педагогічної освіти) /
Р. О. Безлюдний
Шумаєва
педагогічний ун
переробл. і допов.
табл. 
 
Вибрані питання теоретичного курсу англійської мови 
[Текст]
курсу англійської мови для студ. мовних спец. вищих 
закладів пед. освіти /
ун-т імені Павла Тичини ; [уклад. А. Ю. Кришко] ; [рец.: 
К. А. Марчук, О. С. Комар].
c. : іл.
 
Вибрані питання теорії і практики перекладу [Текст]
навчально
"магістр" спец. "Середня освіта (мова і л
тів іноземних мов закладів вищої освіти /
Уманський держ. пед. ун
О. С. Комар ; [рец.: О. Л. Гарм
Т. О. Вінг].
2018. 
  
Граматика англійської мови [Текст]
тести : (підручник для студ. вищих закладів пед. освіти) : 
затв. М
ВНЗ /
ін.] ; [уклад.: Н. В. Гут, О. А.. Заболотна] ; Уманський держ. 
пед. ун
2011. 

Мовознавство

Актуальные вопросы стилистики русского языка 
[Текст] : учебное пособие /
пед. ун-т имени Павла Тычины ; [сост. И. В. Аникина ; рец.: 
В. А. Коваль, О. А. Молодычук].

[1] с. : табл. 

Англо-український українсько англійський словник 
[Текст] = English
близько 100 000 слів : [граматика та комп'ютерна 
термінологія] / [сл. створений за участю В. І. Ребрика].

: Таврида, 2007.
"Новітній словник: англо
англійський : [граматика та комп'ютерна термінологія] : 
близько 100 000 сл.].

Безлюдна, В. В.
(навчальний посібник з практики усного та писемного 
англійського мовлення для студ. немовних спец. вищих 
закладів педагогічної освіти) /

Безлюдний
Шумаєва С. П., Комісаренко Н. О. ] ; Уманський державний 
педагогічний ун
переробл. і допов.

 – Bibliogr.: с. 152.

Вибрані питання теоретичного курсу англійської мови 
[Текст] : навчал
курсу англійської мови для студ. мовних спец. вищих 
закладів пед. освіти /

т імені Павла Тичини ; [уклад. А. Ю. Кришко] ; [рец.: 
К. А. Марчук, О. С. Комар].

: іл. – Бібліогр.: c. 120

Вибрані питання теорії і практики перекладу [Текст]
навчально-методичний посібник для студ. І курсу ОС 
"магістр" спец. "Середня освіта (мова і л
тів іноземних мов закладів вищої освіти /
Уманський держ. пед. ун
О. С. Комар ; [рец.: О. Л. Гарм
Т. О. Вінг]. – 2

 – 126, [1] с.

Граматика англійської мови [Текст]
тести : (підручник для студ. вищих закладів пед. освіти) : 
затв. МОН, молоді та спорту України як підручник для студ. 
ВНЗ / [Н. М. Бріт, О.

; [уклад.: Н. В. Гут, О. А.. Заболотна] ; Уманський держ. 
пед. ун-т імені Павла Тичини.

 – 398, [1] с.

Мовознавство

Актуальные вопросы стилистики русского языка 
: учебное пособие /
т имени Павла Тычины ; [сост. И. В. Аникина ; рец.: 

В. А. Коваль, О. А. Молодычук].
 – Библиогр.: с. 129

український українсько англійський словник 
= English-ukrainian ukrainian

близько 100 000 слів : [граматика та комп'ютерна 
[сл. створений за участю В. І. Ребрика].

: Таврида, 2007. – 751,
"Новітній словник: англо
англійський : [граматика та комп'ютерна термінологія] : 
близько 100 000 сл.]. – Бібліогр.: с. 3.

Безлюдна, В. В.   Speech рractice [Текст]
(навчальний посібник з практики усного та писемного 
англійського мовлення для студ. немовних спец. вищих 
закладів педагогічної освіти) /

Безлюдний ; [уклад. Безлюдна В. В. ; рец.: 
С. П., Комісаренко Н. О. ] ; Уманський державний 

педагогічний ун-т імені Павла Тичини.
переробл. і допов. – Умань

Bibliogr.: с. 152. 

Вибрані питання теоретичного курсу англійської мови 
: навчально-методичний посібник з теоретичного 

курсу англійської мови для студ. мовних спец. вищих 
закладів пед. освіти / МОН України, Уманський держ. пед. 

т імені Павла Тичини ; [уклад. А. Ю. Кришко] ; [рец.: 
К. А. Марчук, О. С. Комар].

Бібліогр.: c. 120–121.

Вибрані питання теорії і практики перекладу [Текст]
методичний посібник для студ. І курсу ОС 

"магістр" спец. "Середня освіта (мова і л
тів іноземних мов закладів вищої освіти /
Уманський держ. пед. ун
О. С. Комар ; [рец.: О. Л. Гарм

2-ге вид., переробл. і доп.
[1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 124

Граматика англійської мови [Текст]
тести : (підручник для студ. вищих закладів пед. освіти) : 

ОН, молоді та спорту України як підручник для студ. 
Бріт, О. А. Голобородько, Г.

; [уклад.: Н. В. Гут, О. А.. Заболотна] ; Уманський держ. 
т імені Павла Тичини.

[1] с. : табл. – А

Мовознавство 

Актуальные вопросы стилистики русского языка 
: учебное пособие / МОН Украины, Уманский гос. 
т имени Павла Тычины ; [сост. И. В. Аникина ; рец.: 

В. А. Коваль, О. А. Молодычук]. – Умань
Библиогр.: с. 129–130 и к каждой лекции.

український українсько англійський словник 
ukrainian ukrainian

близько 100 000 слів : [граматика та комп'ютерна 
[сл. створений за участю В. І. Ребрика].

751, [1] c. – [Назва паліт. та корінця: 
"Новітній словник: англо-український українсько
англійський : [граматика та комп'ютерна термінологія] : 

Бібліогр.: с. 3. 

Speech рractice [Текст]
(навчальний посібник з практики усного та писемного 
англійського мовлення для студ. немовних спец. вищих 
закладів педагогічної освіти) /

; [уклад. Безлюдна В. В. ; рец.: 
С. П., Комісаренко Н. О. ] ; Уманський державний 

т імені Павла Тичини.
Умань : [б. в.], 2015.

Вибрані питання теоретичного курсу англійської мови 
методичний посібник з теоретичного 

курсу англійської мови для студ. мовних спец. вищих 
МОН України, Уманський держ. пед. 

т імені Павла Тичини ; [уклад. А. Ю. Кришко] ; [рец.: 
К. А. Марчук, О. С. Комар]. – Умань 

121. 

Вибрані питання теорії і практики перекладу [Текст]
методичний посібник для студ. І курсу ОС 

"магістр" спец. "Середня освіта (мова і л
тів іноземних мов закладів вищої освіти /
Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини ; уклад. 
О. С. Комар ; [рец.: О. Л. Гарм

ге вид., переробл. і доп.
Бібліогр.: с. 124

Граматика англійської мови [Текст]
тести : (підручник для студ. вищих закладів пед. освіти) : 

ОН, молоді та спорту України як підручник для студ. 
Голобородько, Г.

; [уклад.: Н. В. Гут, О. А.. Заболотна] ; Уманський держ. 
т імені Павла Тичини. – 

Авт. зазначено на звороті тит. арк.

Актуальные вопросы стилистики русского языка 
МОН Украины, Уманский гос. 

т имени Павла Тычины ; [сост. И. В. Аникина ; рец.: 
Умань : Визави, 2018.
130 и к каждой лекции.

український українсько англійський словник 
ukrainian ukrainian-english dictionary

близько 100 000 слів : [граматика та комп'ютерна 
[сл. створений за участю В. І. Ребрика].

[Назва паліт. та корінця: 
український українсько

англійський : [граматика та комп'ютерна термінологія] : 
 

Speech рractice [Текст] : speak english : 
(навчальний посібник з практики усного та писемного 
англійського мовлення для студ. немовних спец. вищих 
закладів педагогічної освіти) / В. 

; [уклад. Безлюдна В. В. ; рец.: 
С. П., Комісаренко Н. О. ] ; Уманський державний 

т імені Павла Тичини. –
: [б. в.], 2015. –

Вибрані питання теоретичного курсу англійської мови 
методичний посібник з теоретичного 

курсу англійської мови для студ. мовних спец. вищих 
МОН України, Уманський держ. пед. 

т імені Павла Тичини ; [уклад. А. Ю. Кришко] ; [рец.: 
 : Візаві, 2018

Вибрані питання теорії і практики перекладу [Текст]
методичний посібник для студ. І курсу ОС 

"магістр" спец. "Середня освіта (мова і л-ра (англійська)" ф
тів іноземних мов закладів вищої освіти / МОН України, 

т імені Павла Тичини ; уклад. 
О. С. Комар ; [рец.: О. Л. Гармаш, О. М. Білоус, 

ге вид., переробл. і доп. – Умань
Бібліогр.: с. 124–125. 

Граматика англійської мови [Текст] : теорія, практика, 
тести : (підручник для студ. вищих закладів пед. освіти) : 

ОН, молоді та спорту України як підручник для студ. 
Голобородько, Г. О.

; [уклад.: Н. В. Гут, О. А.. Заболотна] ; Уманський держ. 
 Умань : Жовтий О.О., 

вт. зазначено на звороті тит. арк.

Актуальные вопросы стилистики русского языка 
МОН Украины, Уманский гос. 

т имени Павла Тычины ; [сост. И. В. Аникина ; рец.: 
: Визави, 2018.

130 и к каждой лекции.

український українсько англійський словник 
english dictionary

близько 100 000 слів : [граматика та комп'ютерна 
[сл. створений за участю В. І. Ребрика].

[Назва паліт. та корінця: 
український українсько

англійський : [граматика та комп'ютерна термінологія] : 

: speak english : 
(навчальний посібник з практики усного та писемного 
англійського мовлення для студ. немовних спец. вищих 

 В. Безлюдна, 
; [уклад. Безлюдна В. В. ; рец.: 

С. П., Комісаренко Н. О. ] ; Уманський державний 
– Вид. 2
– 154 с. : іл., 

Вибрані питання теоретичного курсу англійської мови 
методичний посібник з теоретичного 

курсу англійської мови для студ. мовних спец. вищих 
МОН України, Уманський держ. пед. 

т імені Павла Тичини ; [уклад. А. Ю. Кришко] ; [рец.: 
: Візаві, 2018. – 121, 

Вибрані питання теорії і практики перекладу [Текст]
методичний посібник для студ. І курсу ОС 

ра (англійська)" ф
МОН України, 

т імені Павла Тичини ; уклад. 
аш, О. М. Білоус, 

Умань : Візаві, 
 

: теорія, практика, 
тести : (підручник для студ. вищих закладів пед. освіти) : 

ОН, молоді та спорту України як підручник для студ. 
О. Грабова [та 

; [уклад.: Н. В. Гут, О. А.. Заболотна] ; Уманський держ. 
: Жовтий О.О., 

вт. зазначено на звороті тит. арк.

Актуальные вопросы стилистики русского языка 
МОН Украины, Уманский гос. 

т имени Павла Тычины ; [сост. И. В. Аникина ; рец.: 
: Визави, 2018. – 

130 и к каждой лекции. 

український українсько англійський словник 
english dictionary : 

близько 100 000 слів : [граматика та комп'ютерна 
[сл. створений за участю В. І. Ребрика]. – 

[Назва паліт. та корінця: 
український українсько-

англійський : [граматика та комп'ютерна термінологія] : 

: speak english : 
(навчальний посібник з практики усного та писемного 
англійського мовлення для студ. немовних спец. вищих 

Безлюдна, 
; [уклад. Безлюдна В. В. ; рец.:  

С. П., Комісаренко Н. О. ] ; Уманський державний 
Вид. 2-ге 

: іл., 

Вибрані питання теоретичного курсу англійської мови 
методичний посібник з теоретичного 

курсу англійської мови для студ. мовних спец. вищих 
МОН України, Уманський держ. пед. 

т імені Павла Тичини ; [уклад. А. Ю. Кришко] ; [рец.:  
 [1] 

Вибрані питання теорії і практики перекладу [Текст] : 
методичний посібник для студ. І курсу ОС 

ра (англійська)" ф-
МОН України, 

т імені Павла Тичини ; уклад.  
аш, О. М. Білоус,  

: Візаві, 

: теорія, практика, 
тести : (підручник для студ. вищих закладів пед. освіти) : 

ОН, молоді та спорту України як підручник для студ. 
Грабова [та 

; [уклад.: Н. В. Гут, О. А.. Заболотна] ; Уманський держ. 
: Жовтий О.О., 

вт. зазначено на звороті тит. арк. 



Граматика англійської мови [Текст]
тести : (підручник для студ. вищих закладів педагогічної 
освіти) : [затв. МОНмолодьспорту України як підручник для 
студ. ВНЗ] /
[та ін.]
Уманський держ. пед.ун
Візаві, 2013.
тит. арк.
  
Гриценко, Т. Б.
навч. посібник для студ. аграрних ВНЗ та коледжів : рек. 
М-вом освіти України /
Книга, 2003.
написом.
розділу.
    
 English. Part II History [Текст]

студ. історичних спец. вищих закладів пед. освіти) /
України, Уманський держ. пед. ун
[уклад. А. Ю. Кришко ; рец. Н. М. Бріт].
переробл.].
іл. – Bibliogr.: с. 188.
                                                                                       
Лінгвістична експертиза [Текст]
/ МОН України, 
Тичини ; уклад. Шуляк С. А. ; [рец.: Ф. С. Бацевич, 
Н. А. Цимбал].
Бібліогр.: с. 132
заняття.
 
Мазурик, Д.
кроком [Текст] /
В. М. Карасик].
табл. –
 
Методи лінгвістичних досліджень [Текст]
посібник /
Павла Тичини ; [упоряд. Н. А. Цимбал].
2018. 
 
Методика навчання української мови в початковій 
школі [Текст]
вчителів початкових класів : рек. МОН України /
ред. М. С. Вашуленка.
(Б-ка студента, вчителя, методиста).
розділу.
 
Педагогічна риторика: історія, теорія, пра
[Текст]
О. М.
Івана Франка.
зазначено на звороті тит. арк.

Граматика англійської мови [Текст]
тести : (підручник для студ. вищих закладів педагогічної 
освіти) : [затв. МОНмолодьспорту України як підручник для 
студ. ВНЗ] / [Н.
[та ін.] ; [уклад.: Н. В. Гут, О. Л. Заболотна] ; МОН України, 
Уманський держ. пед.ун
Візаві, 2013. – 399,
тит. арк. 

Гриценко, Т. Б.
навч. посібник для студ. аграрних ВНЗ та коледжів : рек. 

вом освіти України /
Книга, 2003. – 
написом. – Бібліогр.: в підрядк. прим. та д
розділу. 

English. Part II History [Текст]
студ. історичних спец. вищих закладів пед. освіти) /
України, Уманський держ. пед. ун
[уклад. А. Ю. Кришко ; рец. Н. М. Бріт].
переробл.]. – Умань

Bibliogr.: с. 188.
                                                                                       
Лінгвістична експертиза [Текст]

МОН України, 
Тичини ; уклад. Шуляк С. А. ; [рец.: Ф. С. Бацевич, 
Н. А. Цимбал]. –
Бібліогр.: с. 132
заняття. 

Мазурик, Д.   
кроком [Текст] /
В. М. Карасик]. –

– Авт. зазначено на звороті тит. арк.

Методи лінгвістичних досліджень [Текст]
посібник / МОН України, Уманський держ. пед. ун
Павла Тичини ; [упоряд. Н. А. Цимбал].

 – 105, [1] c.

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

ка студента, вчителя, методиста).
розділу. 

Педагогічна риторика: історія, теорія, пра
[Текст] : монографія /

М. Горошкіна [та ін.]
Івана Франка. – 
зазначено на звороті тит. арк.

Граматика англійської мови [Текст]
тести : (підручник для студ. вищих закладів педагогічної 
освіти) : [затв. МОНмолодьспорту України як підручник для 

Н. М. Бріт, О.
; [уклад.: Н. В. Гут, О. Л. Заболотна] ; МОН України, 

Уманський держ. пед.ун-т імені Павла Тичини.
399, [1] с. : табл.

Гриценко, Т. Б.   Українська мова та культура мовлення
навч. посібник для студ. аграрних ВНЗ та коледжів : рек. 

вом освіти України / 
 467, [1] с.

Бібліогр.: в підрядк. прим. та д

English. Part II History [Текст]
студ. історичних спец. вищих закладів пед. освіти) /
України, Уманський держ. пед. ун
[уклад. А. Ю. Кришко ; рец. Н. М. Бріт].

Умань : Жовтий О. О., 2015.
Bibliogr.: с. 188. 

                                                                                       
Лінгвістична експертиза [Текст]

МОН України, Уманський держ. пед. ун
Тичини ; уклад. Шуляк С. А. ; [рец.: Ф. С. Бацевич, 

– Умань : Візаві, 2018.
Бібліогр.: с. 132–134 та до кожної лекції і практичного 

   Українська мова для іноземців. Крок за 
кроком [Текст] / [Данута Мазурик

– Харків : Фоліо, 2017.
Авт. зазначено на звороті тит. арк.

Методи лінгвістичних досліджень [Текст]
МОН України, Уманський держ. пед. ун

Павла Тичини ; [упоряд. Н. А. Цимбал].
[1] c. : табл. – Бібліогр.: с. 81

Методика навчання української мови в початковій 
: навч. посібник для 

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

ка студента, вчителя, методиста).

Педагогічна риторика: історія, теорія, пра
: монографія /

Горошкіна [та ін.] ; Житомирський держ. ун
 Київ : КНТ, 2016.

зазначено на звороті тит. арк.

Граматика англійської мови [Текст]
тести : (підручник для студ. вищих закладів педагогічної 
освіти) : [затв. МОНмолодьспорту України як підручник для 

Бріт, О. А. Голобородько, 
; [уклад.: Н. В. Гут, О. Л. Заболотна] ; МОН України, 

т імені Павла Тичини.
: табл. – Авт. зазначено на звороті 

Українська мова та культура мовлення
навч. посібник для студ. аграрних ВНЗ та коледжів : рек. 

 Т. Б. Гриценко.
[1] с. : табл., іл.

Бібліогр.: в підрядк. прим. та д

English. Part II History [Текст] : (посібник з англ. мови для 
студ. історичних спец. вищих закладів пед. освіти) /
України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини ; 
[уклад. А. Ю. Кришко ; рец. Н. М. Бріт].

: Жовтий О. О., 2015.

                                                                                       
Лінгвістична експертиза [Текст] : навчальний посібник 

Уманський держ. пед. ун
Тичини ; уклад. Шуляк С. А. ; [рец.: Ф. С. Бацевич, 

: Візаві, 2018.
134 та до кожної лекції і практичного 

Українська мова для іноземців. Крок за 
Данута Мазурик]

: Фоліо, 2017.
Авт. зазначено на звороті тит. арк.

Методи лінгвістичних досліджень [Текст]
МОН України, Уманський держ. пед. ун

Павла Тичини ; [упоряд. Н. А. Цимбал].
Бібліогр.: с. 81

Методика навчання української мови в початковій 
: навч. посібник для 

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

ка студента, вчителя, методиста). 

Педагогічна риторика: історія, теорія, пра
: монографія / [О. А. Кучерук, Н.

; Житомирський держ. ун
: КНТ, 2016. – 

зазначено на звороті тит. арк. – Бібліогр.: в тексті.

Граматика англійської мови [Текст] : теорія, практика, 
тести : (підручник для студ. вищих закладів педагогічної 
освіти) : [затв. МОНмолодьспорту України як підручник для 

Голобородько, 
; [уклад.: Н. В. Гут, О. Л. Заболотна] ; МОН України, 

т імені Павла Тичини.
Авт. зазначено на звороті 

Українська мова та культура мовлення
навч. посібник для студ. аграрних ВНЗ та коледжів : рек. 

Гриценко. – Вінниця
: табл., іл. – Книга з дарчим 

Бібліогр.: в підрядк. прим. та д

: (посібник з англ. мови для 
студ. історичних спец. вищих закладів пед. освіти) /

т імені Павла Тичини ; 
[уклад. А. Ю. Кришко ; рец. Н. М. Бріт]. – [5-те вид., 

: Жовтий О. О., 2015. – 188,

                                                                                       
: навчальний посібник 

Уманський держ. пед. ун-т імені Павла 
Тичини ; уклад. Шуляк С. А. ; [рец.: Ф. С. Бацевич, 

: Візаві, 2018. – 134, [1] c.
134 та до кожної лекції і практичного 

Українська мова для іноземців. Крок за 
 ; [худож.-

: Фоліо, 2017. – 288 с.
Авт. зазначено на звороті тит. арк. 

Методи лінгвістичних досліджень [Текст] : навчал
МОН України, Уманський держ. пед. ун

Павла Тичини ; [упоряд. Н. А. Цимбал]. – Умань
Бібліогр.: с. 81–84. 

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

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

 – Бібліогр.: до кожного 

Педагогічна риторика: історія, теорія, пра
Кучерук, Н.

; Житомирський держ. ун
 257, [1] c. 

Бібліогр.: в тексті.

: теорія, практика, 
тести : (підручник для студ. вищих закладів педагогічної 
освіти) : [затв. МОНмолодьспорту України як підручник для 

Г. О. Грабова 
; [уклад.: Н. В. Гут, О. Л. Заболотна] ; МОН України, 

т імені Павла Тичини. – Умань
Авт. зазначено на звороті 

Українська мова та культура мовлення
навч. посібник для студ. аграрних ВНЗ та коледжів : рек. 

Вінниця : Нова 
Книга з дарчим 

Бібліогр.: в підрядк. прим. та до кожного 

: (посібник з англ. мови для 
студ. історичних спец. вищих закладів пед. освіти) / МОН 

т імені Павла Тичини ; 
те вид., допов. і 

188, [1] с. : табл., 

                                                                                        
: навчальний посібник 

т імені Павла 
Тичини ; уклад. Шуляк С. А. ; [рец.: Ф. С. Бацевич, 

[1] c. : табл.
134 та до кожної лекції і практичного 

Українська мова для іноземців. Крок за 
-оформлювач 

с. : кольор. іл., 

: навчальний 
МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені 

Умань : Візаві, 

Методика навчання української мови в початковій 
ту підготовки 

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

Бібліогр.: до кожного 

Педагогічна риторика: історія, теорія, практика 
Кучерук, Н. Б. Голуб, 

; Житомирський держ. ун-т імені 
 : табл. – Авт. 

Бібліогр.: в тексті. 

: теорія, практика, 
тести : (підручник для студ. вищих закладів педагогічної 
освіти) : [затв. МОНмолодьспорту України як підручник для 

Грабова 
; [уклад.: Н. В. Гут, О. Л. Заболотна] ; МОН України, 

Умань : 
Авт. зазначено на звороті 

Українська мова та культура мовлення : 
навч. посібник для студ. аграрних ВНЗ та коледжів : рек.  

: Нова 
Книга з дарчим 

о кожного 

: (посібник з англ. мови для 
МОН 

т імені Павла Тичини ; 
допов. і 
: табл., 

: навчальний посібник 
т імені Павла 

Тичини ; уклад. Шуляк С. А. ; [рец.: Ф. С. Бацевич,  
: табл. – 

134 та до кожної лекції і практичного 

Українська мова для іноземців. Крок за 
оформлювач  
: кольор. іл., 

ьний 
т імені 

: Візаві, 

Методика навчання української мови в початковій 
ту підготовки 

за наук. 
: табл. – 

Бібліогр.: до кожного 

ктика 
Голуб, 
т імені 

Авт. 



 
Пінчук, Ю. В.
корекційного педагога [Текст]
посібники : [рек. МОН України як навч. посібник для студ. 
ВНЗ] /
157, [1] с.
Предметний покажч.: с.149
с. 154-
 
Рейнольдс, Д. Л.
життя Петра Яцика [Текст] /
з англ. М. М. Сороки.
2018. –
підрядкових прим.
 
Сучасна українська літературна мова [Текст]
методичний посібник для студ.
кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" напряму 
підготовки 6.020303 Філологія. Українська мова і 
література /
Ф-т укр. філології, Каф. укр. мови та методики її навчання ; 
[уклад.: І. С. Гонца, В. В. Розгон
І. І. Коломієць, О. А. Молодичук].
2016.
 
Сучасна українська літературна мова [Текст]
навчально
/ Уманський держ. 
філології, Каф. укр. мови та методики її навчання ; [уклад. 
І. С. Гонца, В. В. Розгон ; рец. В. О. Коваль, З. І. Комарова, 
О. А. Молодичук].
с. : табл.
 

Сучасна українська літературна мова. Морфологія 
[Текст]
України, Уманський держ. пед. ун
т філології та суспільствознавства, Каф. української мови та 
методики її навч
рец.: В. О. Коваль, І. І. Коломієць, 
О. А. Молодичук].
табл. –
 
Шевчук, С. В.
підручник : затв. МОН України /
допов. і переробл.
Бібліогр.: в підрядкових примітках.
 
Шкуратяна, Н. Г.
[Текст]
доп. МОН України /
Літера, 2000.
прим. 

Пінчук, Ю. В.   
корекційного педагога [Текст]
посібники : [рек. МОН України як навч. посібник для студ. 
ВНЗ] / Ю. В. Пінчук ; МОН України.

[1] с. : табл.
Предметний покажч.: с.149

-157. 

Рейнольдс, Д. Л.
життя Петра Яцика [Текст] /
з англ. М. М. Сороки.

– 303, [1] с., [4] вкл. арк. іл.
підрядкових прим.

Сучасна українська літературна мова [Текст]
методичний посібник для студ.
кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" напряму 
підготовки 6.020303 Філологія. Українська мова і 
література / Уманський держ. пед. ун

т укр. філології, Каф. укр. мови та методики її навчання ; 
[уклад.: І. С. Гонца, В. В. Розгон
І. І. Коломієць, О. А. Молодичук].
2016. – 180 с. : табл.

Сучасна українська літературна мова [Текст]
навчально-методичний посібник для студентів

Уманський держ. 
філології, Каф. укр. мови та методики її навчання ; [уклад. 
І. С. Гонца, В. В. Розгон ; рец. В. О. Коваль, З. І. Комарова, 
О. А. Молодичук].

: табл. – Бібліогр.: с. 138

Сучасна українська літературна мова. Морфологія 
[Текст] : навчально
України, Уманський держ. пед. ун
т філології та суспільствознавства, Каф. української мови та 
методики її навч
рец.: В. О. Коваль, І. І. Коломієць, 
О. А. Молодичук].

– Бібліогр.: с. 220

Шевчук, С. В.
підручник : затв. МОН України /
допов. і переробл.
Бібліогр.: в підрядкових примітках.

Шкуратяна, Н. Г.
[Текст] : навчальний посібник для студ. пед. навч. закладів : 
доп. МОН України /
Літера, 2000. – 685,

 

   Риторика, культура та техніка мовлення 
корекційного педагога [Текст]
посібники : [рек. МОН України як навч. посібник для студ. 

Ю. В. Пінчук ; МОН України.
: табл. – Бібліогр.: с. 144

Предметний покажч.: с.149

Рейнольдс, Д. Л.   Залишаючи рідний дім: надзвичайне 
життя Петра Яцика [Текст] /
з англ. М. М. Сороки. –

[1] с., [4] вкл. арк. іл.
підрядкових прим. – Іменний покажч.: с. 297

Сучасна українська літературна мова [Текст]
методичний посібник для студ.
кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" напряму 
підготовки 6.020303 Філологія. Українська мова і 

Уманський держ. пед. ун
т укр. філології, Каф. укр. мови та методики її навчання ; 

[уклад.: І. С. Гонца, В. В. Розгон
І. І. Коломієць, О. А. Молодичук].

: табл. – Бібліогр.: до кожної теми.

Сучасна українська літературна мова [Текст]
методичний посібник для студентів

Уманський держ. пед. ун
філології, Каф. укр. мови та методики її навчання ; [уклад. 
І. С. Гонца, В. В. Розгон ; рец. В. О. Коваль, З. І. Комарова, 
О. А. Молодичук]. – Умань

Бібліогр.: с. 138

Сучасна українська літературна мова. Морфологія 
: навчально-методичний посібник. Ч. 2 /

України, Уманський держ. пед. ун
т філології та суспільствознавства, Каф. української мови та 
методики її навчання ; [уклад.: В. В. Розгон, І. Л. Шевчук ; 
рец.: В. О. Коваль, І. І. Коломієць, 
О. А. Молодичук]. – Умань

Бібліогр.: с. 220–221 та в тексті.

Шевчук, С. В.   Українське ділове мовлення [Текст]
підручник : затв. МОН України /
допов. і переробл. – Київ : Атіка, 2007.
Бібліогр.: в підрядкових примітках.

Шкуратяна, Н. Г.   Сучасна українська літературна мова 
: навчальний посібник для студ. пед. навч. закладів : 

доп. МОН України / Н. Г. Шкуратяна, С.
685, [1] c. : табл.

ка, культура та техніка мовлення 
корекційного педагога [Текст] : навчально
посібники : [рек. МОН України як навч. посібник для студ. 

Ю. В. Пінчук ; МОН України.
Бібліогр.: с. 144

Предметний покажч.: с.149–153. 

Залишаючи рідний дім: надзвичайне 
життя Петра Яцика [Текст] / Джон Лоуренс Рейнольдс

– Кам'янець
[1] с., [4] вкл. арк. іл. 

Іменний покажч.: с. 297

Сучасна українська літературна мова [Текст]
методичний посібник для студ.
кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" напряму 
підготовки 6.020303 Філологія. Українська мова і 

Уманський держ. пед. ун
т укр. філології, Каф. укр. мови та методики її навчання ; 

[уклад.: І. С. Гонца, В. В. Розгон] ; [рец.: В. О. Коваль, 
І. І. Коломієць, О. А. Молодичук]. –

Бібліогр.: до кожної теми.

Сучасна українська літературна мова [Текст]
методичний посібник для студентів

пед. ун-т імені Павла Тичини, Ф
філології, Каф. укр. мови та методики її навчання ; [уклад. 
І. С. Гонца, В. В. Розгон ; рец. В. О. Коваль, З. І. Комарова, 

Умань : Жовтий О. О., 2017.
Бібліогр.: с. 138–145 та до кожної теми.

Сучасна українська літературна мова. Морфологія 
методичний посібник. Ч. 2 /

України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Ін
т філології та суспільствознавства, Каф. української мови та 

ання ; [уклад.: В. В. Розгон, І. Л. Шевчук ; 
рец.: В. О. Коваль, І. І. Коломієць, 

Умань : Жовтий О. О., 2017.
221 та в тексті.

Українське ділове мовлення [Текст]
підручник : затв. МОН України / С. 

: Атіка, 2007.
Бібліогр.: в підрядкових примітках. 

Сучасна українська літературна мова 
: навчальний посібник для студ. пед. навч. закладів : 

Шкуратяна, С.
: табл. – Бібліогр.: в підрядкових 

ка, культура та техніка мовлення 
: навчально

посібники : [рек. МОН України як навч. посібник для студ. 
Ю. В. Пінчук ; МОН України. – Київ : КНТ, 2015.

Бібліогр.: с. 144–148 та в тексті
153. - Іменний покажч.: 

Залишаючи рідний дім: надзвичайне 
Джон Лоуренс Рейнольдс
Кам'янець-Подільський

 : фотоіл. –
Іменний покажч.: с. 297–303.

Сучасна українська літературна мова [Текст]
методичний посібник для студ.-філологів освітньо
кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" напряму 
підготовки 6.020303 Філологія. Українська мова і 

Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, 
т укр. філології, Каф. укр. мови та методики її навчання ; 

] ; [рец.: В. О. Коваль, 
– Умань : Жовтий О. О., 

Бібліогр.: до кожної теми.

Сучасна українська літературна мова [Текст]
методичний посібник для студентів

т імені Павла Тичини, Ф
філології, Каф. укр. мови та методики її навчання ; [уклад. 
І. С. Гонца, В. В. Розгон ; рец. В. О. Коваль, З. І. Комарова, 

: Жовтий О. О., 2017.
та до кожної теми.

Сучасна українська літературна мова. Морфологія 
методичний посібник. Ч. 2 /

т імені Павла Тичини, Ін
т філології та суспільствознавства, Каф. української мови та 

ання ; [уклад.: В. В. Розгон, І. Л. Шевчук ; 
рец.: В. О. Коваль, І. І. Коломієць, 

: Жовтий О. О., 2017.
221 та в тексті. 

Українське ділове мовлення [Текст]
 В. Шевчук.

: Атіка, 2007. – 590, [2] с.

Сучасна українська літературна мова 
: навчальний посібник для студ. пед. навч. закладів : 

Шкуратяна, С. В. Шевчук.
Бібліогр.: в підрядкових 

ка, культура та техніка мовлення 
: навчально-методичний 

посібники : [рек. МОН України як навч. посібник для студ. 
: КНТ, 2015.

148 та в тексті
Іменний покажч.: 

Залишаючи рідний дім: надзвичайне 
Джон Лоуренс Рейнольдс ; пер. 

Подільський : Рута, 
– Бібліогр.: в 

303. 

Сучасна українська літературна мова [Текст] : навч.
філологів освітньо

кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" напряму 
підготовки 6.020303 Філологія. Українська мова і 

т імені Павла Тичини, 
т укр. філології, Каф. укр. мови та методики її навчання ; 

] ; [рец.: В. О. Коваль, 
: Жовтий О. О., 

Бібліогр.: до кожної теми. 

Сучасна українська літературна мова [Текст]
методичний посібник для студентів-філологів 

т імені Павла Тичини, Ф-т укр. 
філології, Каф. укр. мови та методики її навчання ; [уклад. 
І. С. Гонца, В. В. Розгон ; рец. В. О. Коваль, З. І. Комарова, 

: Жовтий О. О., 2017. – 147, 
та до кожної теми. 

Сучасна українська літературна мова. Морфологія 
методичний посібник. Ч. 2 / МОН 

т імені Павла Тичини, Ін
т філології та суспільствознавства, Каф. української мови та 

ання ; [уклад.: В. В. Розгон, І. Л. Шевчук ; 
рец.: В. О. Коваль, І. І. Коломієць, 

: Жовтий О. О., 2017. – 222 

Українське ділове мовлення [Текст]
Шевчук. – Вид. 3-

[2] с. : табл.

Сучасна українська літературна мова 
: навчальний посібник для студ. пед. навч. закладів : 

Шевчук. – Київ
Бібліогр.: в підрядкових 

ка, культура та техніка мовлення 
методичний 

посібники : [рек. МОН України як навч. посібник для студ. 
: КНТ, 2015. – 

148 та в тексті. – 
Іменний покажч.:  

Залишаючи рідний дім: надзвичайне 
; пер. 

: Рута, 
Бібліогр.: в 

: навч.-
філологів освітньо-

кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" напряму 
підготовки 6.020303 Філологія. Українська мова і 

т імені Павла Тичини, 
т укр. філології, Каф. укр. мови та методики її навчання ; 

] ; [рец.: В. О. Коваль,  
: Жовтий О. О., 

Сучасна українська літературна мова [Текст] : 
філологів 

т укр. 
філології, Каф. укр. мови та методики її навчання ; [уклад. 
І. С. Гонца, В. В. Розгон ; рец. В. О. Коваль, З. І. Комарова, 

 [1] 

Сучасна українська літературна мова. Морфологія 
МОН 

т імені Павла Тичини, Ін-
т філології та суспільствознавства, Каф. української мови та 

ання ; [уклад.: В. В. Розгон, І. Л. Шевчук ; 
рец.: В. О. Коваль, І. І. Коломієць,  

 с. : 

Українське ділове мовлення [Текст] : 
-тє, 

: табл. – 

Сучасна українська літературна мова 
: навчальний посібник для студ. пед. навч. закладів : 

Київ : 
Бібліогр.: в підрядкових 


