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Жінки в історії соціальної роботи [Текст]
монографія /
[та ін.]
МОН України, 
Тичини, Ф
та соц. роботи, Гендерний центр.
251, [1] c.
 
Туленков, М. В.
організаційної взаємодії в соціальному управлінні [Текст]
монографія /
511, [1] c.
 
Фурман, А. В.
підручник /
Академія, 2018.
Зміст: Філантропічний період в історії соціальної співпраці ; 
Форми соціальної допомоги у давніх 
допомога у ХIV
в СРСР ; Соціальна робота у Європі та США.
с. 154–
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Соціологія. Статистика. Демографія
Жінки в історії соціальної роботи [Текст]
монографія / Н.
[та ін.] ; [рец.: Пустовіт Г. П., Рассказова О. І., Возна З. О.] ; 
МОН України, 
Тичини, Ф-т соціальної та псих. освіти, Каф. соц. педагогіки 
та соц. роботи, Гендерний центр.

[1] c. : іл., фотоіл., табл.

Туленков, М. В.
організаційної взаємодії в соціальному управлінні [Текст]
монографія / М.

[1] c. : рис., табл.

Фурман, А. В.
підручник / Анатолій Фурман, Марія Підгурська.
Академія, 2018. 
Зміст: Філантропічний період в історії соціальної співпраці ; 
Форми соціальної допомоги у давніх 
допомога у ХIV-
в СРСР ; Соціальна робота у Європі та США.

–158. 
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Соціологія. Статистика. Демографія
Жінки в історії соціальної роботи [Текст]

Н. М. Коляда, О.
; [рец.: Пустовіт Г. П., Рассказова О. І., Возна З. О.] ; 

МОН України, Уманський держ. пед. ун
т соціальної та псих. освіти, Каф. соц. педагогіки 

та соц. роботи, Гендерний центр.
: іл., фотоіл., табл.

Туленков, М. В.   Теоретико
організаційної взаємодії в соціальному управлінні [Текст]

М. В. Туленков.
: рис., табл. – Бібліогр.: с. 470

Фурман, А. В.   Історія соціальної роботи [Текст]
Анатолій Фурман, Марія Підгурська.

 – 157, [3] с.
Зміст: Філантропічний період в історії соціальної співпраці ; 
Форми соціальної допомоги у давніх 

-ХІХ ст. ; Система соціального забезпечення 
в СРСР ; Соціальна робота у Європі та США.
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Соціологія. Статистика. Демографія. Соціальна робота
Жінки в історії соціальної роботи [Текст]

Коляда, О. Б. Петренко, Т.
; [рец.: Пустовіт Г. П., Рассказова О. І., Возна З. О.] ; 

Уманський держ. пед. ун
т соціальної та псих. освіти, Каф. соц. педагогіки 

та соц. роботи, Гендерний центр. – 
: іл., фотоіл., табл. – Бібліогр.: в тексті.

Теоретико-
організаційної взаємодії в соціальному управлінні [Текст]

Туленков. – Київ
Бібліогр.: с. 470

Історія соціальної роботи [Текст]
Анатолій Фурман, Марія Підгурська.

[3] с. : табл., рис.
Зміст: Філантропічний період в історії соціальної співпраці ; 
Форми соціальної допомоги у давніх 

ХІХ ст. ; Система соціального забезпечення 
в СРСР ; Соціальна робота у Європі та США.
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. Соціальна робота
Жінки в історії соціальної роботи [Текст] 

Петренко, Т.
; [рец.: Пустовіт Г. П., Рассказова О. І., Возна З. О.] ; 

Уманський держ. пед. ун-т імені Павла 
т соціальної та псих. освіти, Каф. соц. педагогіки 

 Умань : Візаві, 2018.
Бібліогр.: в тексті.

-методологічн
організаційної взаємодії в соціальному управлінні [Текст]

Київ : Каравелла, 2012.
Бібліогр.: с. 470–511. 

Історія соціальної роботи [Текст]
Анатолій Фурман, Марія Підгурська.

: табл., рис. – (Альма
Зміст: Філантропічний період в історії соціальної співпраці ; 
Форми соціальної допомоги у давніх слов'ян ; Соціальна 

ХІХ ст. ; Система соціального забезпечення 
в СРСР ; Соціальна робота у Європі та США.

                   Устименко 

. Соціальна робота
 : колективна 

Петренко, Т. Д. Кочубей 
; [рец.: Пустовіт Г. П., Рассказова О. І., Возна З. О.] ; 

т імені Павла 
т соціальної та псих. освіти, Каф. соц. педагогіки 

: Візаві, 2018.
Бібліогр.: в тексті. 

методологічні основи 
організаційної взаємодії в соціальному управлінні [Текст]

: Каравелла, 2012.

Історія соціальної роботи [Текст]
Анатолій Фурман, Марія Підгурська. – Київ

(Альма-матер+).
Зміст: Філантропічний період в історії соціальної співпраці ; 

слов'ян ; Соціальна 
ХІХ ст. ; Система соціального забезпечення 

в СРСР ; Соціальна робота у Європі та США. – Бібліогр.: 

Устименко В.  І.

. Соціальна робота 
: колективна 

Кочубей 
; [рец.: Пустовіт Г. П., Рассказова О. І., Возна З. О.] ; 

т імені Павла 
т соціальної та псих. освіти, Каф. соц. педагогіки 

: Візаві, 2018. – 

і основи 
організаційної взаємодії в соціальному управлінні [Текст] : 

: Каравелла, 2012. – 

Історія соціальної роботи [Текст] : 
Київ : 

матер+). – 
Зміст: Філантропічний період в історії соціальної співпраці ; 

слов'ян ; Соціальна 
ХІХ ст. ; Система соціального забезпечення 

Бібліогр.:  

І. 


