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Академическая мобильность в условиях 

интернационализации образования [Текст] / В. А. Галичин, 

Е. А. Карпухина, В. В. Матвеев, А. П. Сугакова ; Центр 

мониторинга человеческих ресурсов, Академия народного 

хозяйства при Правительстве Российской Федерации. – М. : 

Университетская книга, 2009. – 457, [3] c. : табл., схемы. – 

(Мониторинг. Образования. Кадры). – Авт. указаны на обороте 

тит. листа. – Библиогр.: с. 372–375. 

 

Білоусова, Л. І.   Інтернет-ресурси для освіти [Текст] 

/ Людмила Білоусова. – К. : Шкільний світ, 2011. – 125, [2] c. : 

рис., табл. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – Бібліогр. в 

тексті. 

 

Бойко, О. М.   Організаційно-педагогічні засади ліквідації 
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канд. пед. наук : 13.00.01 / Бойко Ольга Миколаївна. – Умань, 

2016. – 272, [6] с. 
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монография / Бурлакова И. И. – М. : РосНОУ, 2013. – 112 с. : 

табл., схемы. – Библиогр.: с. 108–111. 

 

Демченко, І. І.   Теоретичні і методичні засади підготовки 

майбутнього вчителя початкових класів до професійної 

діяльності в умовах інклюзивної освіти [Текст] : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня доктора пед. наук : спец. 13.00.04 

"Теорія і методика професійної освіти" : 13.00.03 "Корекційна 

педагогіка" / І. І. Демченко. – Умань, 2016. – 44, [1] с. 

 

Демченко, І. І.   Теоретичні і методичні засади підготовки 

майбутнього вчителя початкових класів до професійної 

діяльності в умовах інклюзивної освіти [Текст] : дис. ... доктора 

пед. наук : 13.00.04 : 13.00.03 / Демченко Ірина Іванівна. – 

Умань, 2016. – 716, [7] с. + Додатки до дис. ... доктора пед. 

наук. 
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Третьої Міжнародної онлайн Інтернет-конференції, 29 

листопада 2013 року / МОН України, Лабораторія дидактики ін-

ту педагогіки НАПН України, Уманський державний пед. ун-т 

імені Павла Тичини [та ін.] ; [голов. ред. та відп. за збірник 

Осадченко І. І.]. – Умань : Жовтий О. О., 2013. – 122 c. : 

схеми. – Збірник матеріалів конференції надрукований також у 

віснику Польсько-української науково-дослідної лабораторії 

дидактики імені Я. А. Коменського "Folia comeniana". – 

Бібліогр. до кожної статті. 
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виробництва засобами декоративно-ужиткового мистецтва 

[Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Дяченко Алла 

Володимирівна. – Умань, 2016. – 250, [5] с. 
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профільній школі [Текст] : [посібник] / Алла Забарна. – 

Тернопіль : Мандрівець, 2009. – 125, [1] с. : іл., табл. – 

(Допрофільне та профільне навчання). – Бібліогр.: с. 117–

125. 

 

Завалевський, Ю. І.   Сучасний вчитель: вимір часу 

[Текст] : навчально-методичний посібник для вчителів та 

студентів вищих пед. навч. закладів : рек. МОН України 

/ Юрій Завалевський. – К. : Букрек, 2008. – 287, [1] c. : табл., 

схеми, рис. – Бібліогр.: с. 280–287. 

 

Збірник наукових праць студентів [Текст] / Уманський 

ДПУ імені Павла Тичини, Ін-т соціальної та мистецької 

освіти ; [голов. ред. Н. С. Побірченко] ; [редкол.: О. В. 

Дудник, Г. В. Безверхня, Л. В. Ткачук] ; [відп. за вип. О. О. 

Ярошинська]. – Умань : Софія, 2010. – 171, [1] с. : табл. – 

Бібліогр. до кож. праці. 
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Безлюдний, О. В. Браславська, І. В. Кравцова ; редкол.: О. Б. 

Авраменко, А. М. Гедзик, Т. В. Григоренко [та ін.]. – 

Умань : Жовтий О. О., 2015. – 510, [1] c. : іл., табл. – 

Бібліогр. в тексті. 

 

 



Здобутки, проблеми та перспективи педагогічної науки 
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ред. Н. С. Побірченко ; редкол.: О. В. Дудник, Г. В. 

Безверхня, Л. В. Ткачук, І. Д. Фицик]. – Умань : Софія, 

2010. – 276, [1] с. – Бібліогр. в тексті. 
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Безверхня, Л. В. Ткачук [та ін.]. – Умань : Софія, 2009. – 

374, [1] с. – Бібліогр. в кінці кож. праці. 
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Уманський ДПУ імені Павла Тичини, Ін-т соціальної та 

економічної освіти [та ін] ; [голов. ред. Л. В. Ткачук] ; 

[редкол.: Г. В. Безверхня, О. О. Кравченко, О. В. Дудник [та 

ін.] ; [відп. за вип. І. С. Ільченко]. – Умань : Візаві, 2012. – 

223, [1] с. – Бібліогр. до кож. праці. 

 

Інструментарій з управління знаннями: методики 

зберігання та поширення досвіду [Текст] : [малий 

довідник] : Швейцарсько-український проект "Підтримка 

децентралізації в Україні - DESPRO" / [пер. з англ. М. 

Висоцької]. – К. : Софія-А, 2013. – 142, [1] c. : іл., табл. – 

Бібліогр. в кінці кожного розділу. 

 

Інформаційний банк і бази даних у підготовці 

майбутнього вчителя географії [Текст] : [матеріали 

Всеукраїнської Інтернет-конференції], (м. Умань, 5 квітня 

2013 р.) / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені 

Павла Тичини, Ін-т природничо-математичної та 

технологічної освіти, природничо-географічний ф-т, кафедра 

заг. землезнавства та геології ; [редкол.: Половка С. Г., 

Половка О. А., Лаврик О. Д. [та ін.]. – Умань : Жовтий О. О., 

2013. – 104, [1] с. : іл. – Бібліогр. в тексті. 
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вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації 

автотранспортного профілю [Текст] : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.07 

"Теорія і методика виховання" / А. В. Іслам. – Умань, 2016. – 

22, [1] с. 
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13.00.07 / Іслам Аліна Володимирівна. – К., 2016. – 301, [7] с. 

 

Карпич, І. О.   Проблеми дитячого руху в педагогічній 

періодиці України (20 - початок 30-х рр. ХХ ст.) [Текст] : 

монографія / Карпич Ірина Олександрівна ; [рец. Кочубей Т. 

Д., Петренко О. Б., Сараєва О. В.]. – Умань : Візаві, 2016. – 

182, [2] с. : іл., табл., схеми. – Бібліогр.: с. 144–172. 

 

Козлова, О. Г.   Інноваційна культура: сутнісні 

характеристики [Текст] : монографія / О. Г. Козлова, 

Р. В. Миленкова. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 

2007. – 139, [1] c. : іл., табл., схеми. – Бібліогр.: с. 125–139. 

 

Ковнір, О. І.   Формування політичної культури курсантів 
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[Текст] : монографія / О. І. Ковнір ; Херсонський державний 
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інтерактивних технологій [Текст] : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія і 

методика професійної освіти" / Л. В. Колесник. – Умань, 

2016. – 20, [1] с. 
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наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.07 "Теорія і 

методика виховання" / К. А. Маслюк. – Умань, 2016. –  

20, [1] с. 
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самовизначення студентів педагогічних ВНЗ у 

позааудиторній роботі [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 

13.00.07 / Маслюк Катерина Анатоліївна. – Умань, 2016. – 

272, [4] с. 
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навчання [Текст] : методичний посібник / А. Панченков, 
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табл. – Бібліогр.: с. 70. 

 

Сім'я як чинник формування особистості дошкільника, 

учня, студента [Текст] : збірник матеріалів 

всеукраїнського науково-методичного семінару, (Умань, 21 

лютого 2012 р.) / Уманський ДПУ імені Павла Тичини, Ін-т 

соціальної та економічної освіти, Ф-т соціальної педагогіки 

та практичної психології [та ін.] ; [голов. ред. В. А. Шимко ; 

редкол.: С. Ю. Діхтяренко, І. С. Ільченко, Т. Д. 

Перепелюк]. – Умань : Жовтий О. О., 2012. – 162, [1] c. – 

Бібліогр. в тексті. 
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