
Педагогіка 
 

Голуб, Н. Б.   Навчання синтаксису на уроках української мови 

у 8-9 класах [Текст] : методичний посібник / Н. Б. Голуб, 

Л. В. Галаєвська ; НАПН України, Ін-т педагогіки. – Київ : 

КОНВІ ПРІНТ, 2018. – 124, [2] c. : іл., табл. – На обкладинці 

авторів не зазначено. – Бібліогр.: в тексті. 

 

Дикий, Б. В.   Вступ до спеціальності "Фізичне виховання і 

спорт" [Текст] : навчальний посібник з курсу Вступ до 

спеціальностей галузі "Фізичне виховання і спорт", "Здоров'я 

людини" / Б. В. Дикий ; МОН України. – Львів : Новий Cвіт-

2000, 2019. – 159, [1] c. : табл. – Бібліогр.: с. 157–159 та до 

кожного практичного заняття. 

 

Кобилянська, Т. В.   Формування готовності майбутніх 

психологів до роботи із сім'ями підлітків у процесі професійної 

підготовки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [cпец.] 13.00.04 "Теорія і методика професійної 

освіти" / Кобилянська Тетяна Вікторівна ; МОН України, 

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

2019. – 22 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 19–20 (16 назв). 

 

Кобилянська, Т. В.   Формування готовності майбутніх 

психологів до роботи із сім'ями підлітків у процесі професійної 

підготовки [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 : захищена 

24.05.19 / Кобилянська Тетяна Вікторівна. – Умань, 2019. – 

459 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 232–267 та в тексті. 

 
Коваленко, А. С.   Тенденції розвитку вітчизняної 

інструментальної гітарної освіти у другій половині ХХ століття 

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

наук : [cпец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія 

педагогіки" / Коваленко Анатолій Сергійович ; МОН України, 

Уманський держ. педагогічний ун-т імені Павла Тичини. – 

Умань, 2019. – 20, [1] с. – Бібліогр.: с. 17–18 (15 назв). 
 

Кравчук, О. В.   Розвиток новаторського руху в історії освіти 

України ХХ ст.[Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня доктора пед. наук : [cпец.] 13.00.01 "Загальна 

педагогіка та історія педагогіки" / Кравчук Оксана 

Володимирівна ; МОН України, Уманський держ. 

педагогічний ун-т імені Павла Тичини. – Умань, 2019. – 38 с. – 

Бібліогр.: 32–35 (40 назв). 
 

Кравчук, О. В.   Розвиток новаторського руху в історії освіти 

України ХХ ст.[Текст] : дис. ... доктора пед. наук : 13.00.01 : 

захищена 22.05.19 / Кравчук Оксана Володимирівна. – Умань, 

2019. – 665 с. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 396–485 та в тексті. 

 

 



Підлісний, Є. В.   Формування правової культури майбутніх 

бакалаврів з економіки у процесі фахової підготовки [Текст] : 

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

13.00.04 "Теорія та методика професійної освіти" / Підлісний 

Євген Васильович ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т 

імені Павла Тичини. – Умань, 2019. – 22 с. : табл., рис. – 

Бібліогр.: с. 18–20 (19 назв). 

 

Підлісний, Є. В.   Формування правової культури майбутніх 

бакалаврів з економіки у процесі фахової підготовки [Текст] : 

дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 : захищена 22.05.19 

/ Підлісний Євген Васильович. – Умань, 2019. – 336 с. : табл., 

рис. – Бібліогр.: с. 232–260 та в тексті. 
 

Трансформаційні процеси у шкільній освіті країн 

Європейського Союзу та США [Текст] : монографія 

/ А. П. Джурило, О. З. Глушко, О. І. Локшина [та ін.] ; НАПН 

України, Ін-т педагогіки. – Київ : Конві прінт, 2018. – 191, [1] 

c. : табл. – Бібліогр.: до кожного розділу. 

 

Формування змісту профільного навчання: теоретико-

методологічний аспект [Текст] = Formation of content of 

profile education: theoretical and methodological aspekt : 

колективна монографія / Г. О. Васьківська, В. І. Кизенко, 

С. В. Косянчук [та ін.] ; НАПН України, Ін-т педагогіки. – 

Київ : Конві Прінт, 2018. – 258, [2] с. : табл. – Авт. зазначено на 

звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 232–258. 

 

 

 

 

 

Завідувач  відділу комплектування та  наукової                                     Устименко В. І. 
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