
Педагогіка 
 

Взаємонавчання учнів. Метод Рівіна [Текст] / [упоряд. І 

Рожнятовська ; за ред. М. Епштейна]. – К. : Видавничий дім 

"Шкільний світ" : Видавництво Л. Галіцина, 2006. – 126, [2] 

c. : табл., іл. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – Бібліогр.: в 

тексті. 

 

Зарубіжна система вищої освіти [Текст] : навчальний 

посібник / Уманський ДПУ імені Павла Тичини ; [авт.-

упоряд. Гагарін М. І. ; рец. Коберник О. М., Акімова О. 

В.]. – Умань : Візаві, 2017. – 101, [1] c. – Бібліогр.: після 

кожної теми. 

 

Зайченко, І. В.   Основи педагогічної майстерності та етика 

викладача вищої школи [Текст] : підручник для студ. ВНЗ 

/ І. В. Зайченко, В. М. Теслюк, А. А. Каленський ; [за ред. 

проф. І. В. Зайченка] ; МОН України, Нац. ун-т біоресурсів 

і природокористування України. – К. : Ліра-К, 2018. – 

483, [1] c. : іл., табл., схеми. – Бібліогр.: с. 381–390 та в 

тексті. – Іменний покажч.: с. 412–414. - Предметний 

покажч.: с. 415-417. 

 

Зайченко, І. В.   Педагогіка і методика навчання у вищій 

школі [Текст] : навчальний посібник / І. В. Зайченко ; МОН 

України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 

України. – [2-ге вид., перероблене і допов.]. – К. : Ліра-К, 

2017. – 455, [1] c. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 383–397 та в 

кінці кожної теми. 

 

Каплінський, В. В.   Методика викладання у вищій школі 

[Текст] : навч. посібник / В. В. Каплінський ; [рец. Г. С. 

Тарасенко, А. І. Анцибор]. – К. : КНТ, 2017. – 223, [2] c. : 

табл., схеми. – Бібліогр.: до кожної теми. 

 

Концепція розвитку дошкільної освіти Черкащини 

[Текст] / МОН України, Уманський ДПУ імені Павла 

Тичини [та ін.] ; за ред. Н. В. Рогальської ; [рец. Кузь В. Г., 

Артемова Л. В., Кузьменко Л. А.]. – Вид. 2-ге, допов. і 

переробл. – К. : Міленіум, 2005. – 51, [1] с. – 75-річчю 

Уманського ДПУ імені Павла Тичини присвячується. – 

Бібліогр.: с. 49–50. 

 

Кравченко, О. О.   Освітньо-просвітницька діяльність 

пролеткульту України у структурі суспільно-історичних змін 

(1917-1932 рр.) [Текст] : дис. ... доктора пед. наук : 13.00.01 : 

захищена 27.10.17 / Кравченко Оксана Олексіївна. – Умань, 

2017. – 545 с. + Додатки до дис. ... доктора пед. наук. – 

Бібліогр.: с. 410–545. 

 

 

 



Кравченко, О. О.   Освітньо-просвітницька діяльність 

пролеткульту України у структурі суспільно-історичних 

змін (1917-1932 рр.) [Текст] : автореф. дис. на здобуття 

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

педагогіка та історія педагогіки" / Кравченко Оксана 

Олексіївна ; МОН України, Уманський ДПУ імені Павла 

Тичини. – Умань, 2017. – 44, [1] с. – Бібліогр.: с. 37–42 (54 

назви). 

 

Магістерський семінар [Текст] : навч. посібник 

/ Уманський ДПУ імені Павла Тичини ; [уклад. Т. В. 

Кузнець] ; [рец. І. І. Кривошея, А. О. Карасевич]. – Умань : 

Візаві, 2017. – 155, [13] c. : табл. – Бібліогр.: с. 165–157 та в 

тексті. 

 

Мамчур, Є. А.   Формування професійно-ціннісних 

орієнтацій майбутніх учителів іноземної мови у процесі 

вивчення дисциплін соціально-гуманітарного циклу 

[Текст] : дис. ... канд. пед. наук (доктора філософії) : 

13.00.07 : захищена 25.10.17 / Мамчур Євген 

Анатолійович. – Умань, 2017. – 284 с. : табл., рис. – 

Бібліогр.: с. 217–244. 

 

Мамчур, Є. А.   Формування професійно-ціннісних 

орієнтацій майбутніх учителів іноземної мови у процесі 

вивчення дисциплін соціально-гуманітарного циклу 

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

наук : [cпец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" 

/ Мамчур Євген Анатолійович ; МОН України, Уманський 

ДПУ імені Павла Тичини. – Умань, 2017. – 20, [1] с. : табл. – 

Бібліогр.: с. 17–18 (16 назв). 

 

Матвієнко, О. В.   Метод конкретних педагогічних 

ситуацій [Текст] : навчально-методичний посібник : рек. 

МОН України як підручник для студ. пед. ф-тів ВНЗ 

/ О. В. Матвієнко ; за ред. В. І. Бондаря. – К. : Українські 

пропілеї, 2001. – 298, [2] с. : мал. – Бібліогр.: с. 292–295 та в 

підрядкових примітках. 

 

Матвієнко, О. В.   Теоретичні та методичні засади 

підготовки майбутніх педагогів до виховної діяльності 

[Текст] : [навчальний посіб.] / О. В. Матвієнко. – Івано-

Франківськ : НАІР, 2015. – 275, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 

190–203 та в тексті. 

 

Мельник, Н. І.   Теоретичні і методичні засади професійної 

підготовки дошкільних педагогів у країнах Західної Європи 

[Текст] : дис. ... доктора пед. наук : 13.00.04 : 13.00.08 : 

захищена 26.10.17 / Мельник Наталія Іванівна. – Умань, 

2017. – 622 с. : табл. – Бібліогр.: с. 409–501 та в тексті. 

 



Мельник, Н. І.   Теоретичні і методичні засади професійної 

підготовки дошкільних педагогів у країнах Західної Європи 

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

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

освіти" : 13.00.08 "Дошкільна педагогіка" / Мельник Наталія 

Іванівна ; МОН України, Уманський ДПУ імені Павла 

Тичини. – Умань, 2017. – 44, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 35–

41 (53 назви). 

 

Методика викладання у вищій школі [Текст] : 

навчальний посібник : [рек. МОН України] / О. В. Малихін, 

І. Г. Павленко, О. О. Лаврентьєва, Г. І. Матукова ; МОН 

України. – К. : КНТ, 2017. – 261 с. – Бібліогр.: с. 256–258 та в 

тексті. –с. 256-258 та в тексті. 

 

Методика навчання педагогіки: практико-орієнтований 

аспект [Текст] : навчальний посібник / Н. В. Безлюдна, 

В. В. Бойченко, М. І. Гагарін [та ін.] ; [за заг. ред. О. М. 

Коберника ; рец. М. В. Гриньова, І. І. Доброскок, С. В. 

Совгіра] ; МОН України ; Уманський ДПУ імені Павла 

Тичини. – Умань : Алмі, 2017. – 152 с. : рис., табл. – Авт. 

зазначено на звортіі тит. арк. – Бібліогр.: в кінці кожної 

теми. 

 

Методика преподавания русской литературы в школе 

[Текст] : учебное пособие / Министерство образования и 

науки Украины, Уманский ГПУ имени Павла Тычины ; 

[cост. И. А. Аникина, Л. Ю. Риднева ; рец. Пархета Л. П., 

Полищук Л. Б.]. – Умань : Визави, 2017. – 171, [1] c. – 

Библиогр.: с. 171 и после каждой темы. 

 

Наукові основи організації педагогічного процесу в 

навчально-виховному закладі "школа-дитячий садок"  

[Текст] : збірник наукових праць / МОН України, 

Уманський ДПУ імені Павла Тичини ; [голов. ред. Кузь В. 

Г. ; члени ред. комісії: Н. В. Рогальська, О. В. Поліщук, В. 

Ф. Колесникова [та ін.]. – К. : Науковий світ, 2000. – 120, [1] 

с. : табл. – Бібліогр.: с. 120. 

 

Нелін, Є. В.   Тенденції розвитку вищої педагогічної освіти 

Італії (кінець ХХ - початок ХХІ століття) [Текст] : дис. ... 

канд. пед. наук : 13.00.01 : захищена 26.10.17 / Нелін Євген 

Володимирович. – Умань, 2017. – 244 с. : табл., схеми, 

рис. – Бібліогр.: с. 182–209. 

 

Нелін, Є. В.   Тенденції розвитку вищої педагогічної освіти 

Італії (кінець ХХ - початок ХХІ століття) [Текст] : автореф. 

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

13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки" / Нелін 

Євген Володимирович ; МОН України, Уманський ДПУ 

імені Павла Тичини. – Умань, 2017. – 20, [1] с. – Бібліогр.: с. 

16–17 (17 назв). 



 

Охорона праці в галузі [Електронний ресурс] : навчально-

методичний посібник / Уманський державний педагогічний 

ун-т імені П. Тичини ; уклад. Сусло Л. В. – Умань : [б. в.], 

2017. – 1 електрон. опт. диск. (СD-R) ; 700 Мб. – Режим 

доступу: 

http://library.udpu.org.ua/library_files/E_K/8027_01.rar. – 

Системні вимоги: ПК 486 або вище; Windows XP, Vista, 

Windows 7; 8 Mб ОЗУ; Ємність 4.7 гігабайти. Швидкості 

запису від 1x (1.32 Мб / сек) до 16x (21.12 Мб / сек). - Назва з 

контейнера. 

 

Піроженко, Т. О.   Соціально значущі цінності в 

життєдіяльності майбутнього школяра [Текст] : методичні 

рекомендації / Т. О. Піроженко, Л. І. Соловйова, 

О. Ю. Хартман ; за ред. Т. О. Піроженко ; НАПН України, 

Ін-т психології імені Г. С. Костюка. – К. : Слово, 2017. – 

30, [2] с. – На титульному аркуші автори не зазначені. – 

Бібліогр.: с. 30–31. 

 

Полякова, О. М.   Актуальні аспекти соціально-правового 

захисту молоді в сучасній Україні [Текст] : навч. посібник : 

рек. МОН України як навч. посіб. для студ. ВНЗ 

/ О. М. Полякова, Г. В. Приходько, Ю. В. Сапарай ; за заг. 

ред. О. М. Полякової. – Суми : Університетська книга, 

2017. – 239, [1] с. : табл., рис. – Бібліогр.: в кінці кожного 

розділу. 

 

Реалії вибору дитиною соціально значущих цінностей  

[Текст] : посібник / Т. О. Піроженко, С. О. Ладивір, 

І. І. Карабаєва [та ін.] ; за ред. Т. О. Піроженко ; НАПН 

України, Ін-т психології імені Г. С. Костюка. – К. : Слово, 

2017. – 63, [1] с. – На титульному аркуші автори не 

зазначені. – Бібліогр.: с.62–63. 

 

Савош, В. О.   Розвиток готовності вчителів фізики до 

організації самостійної пізнавальної діяльності 

старшокласників засобами моделювання [Текст] : дис. ... 

канд. пед. наук : 13.00.04 : захищена 27.10.17 / Савош 

Валентин Олексійович. – Луцьк, 2017. – 319, [9] с. : табл., 

схеми, рис. – Бібліогр.: с. 204–234. 

 

Савош, В. О.   Розвиток готовності вчителів фізики до 

організації самостійної пізнавальної діяльності 

старшокласників засобами моделювання [Текст] : автореф. 

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

13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти" / Савош 

Валентин Олексійович ; МОН України, Уманський ДПУ 

імені Павла Тичини. – Умань, 2017. – 20, [1] с. : табл., рис. – 

Бібліогр.: с. 16–17 (14 назв). 

 
 



 

Соціально-педагогічна профілактика делінквентної 

поведінки [Текст] : навчальний посібник / МОН України, 

Уманський ДПУ імені Павла Тичини ; [уклад. Полєхіна В. 

М., ; рец. Поліщук В. А., Бондаренко Г. В.]. – [Вид. 2-ге, 

виправлене та допов.]. – Умань : Алмі, 2017. – 108 с. – 

Бібліогр.: с. 59–61. 

 

Спеціальна методика навчання елементарних 

математичних уявлень дошкільників з особливими 

освітніми потребами [Текст] : навч.-метод. посібник для 

студ. пед. вузів / МОН України, Уманський ДПУ імені 

Павла Тичини ; уклад. І. Ю. Підлипняк, Г. М. Чирва ; [рец. 

І. І. Демченко, Л. В. Іщенко, Л. І. Прохоренко]. – Умань : 

Візаві, 2017. – 168, [1] c. : табл. – Бібліогр.: с. 164–168. 

 

Сучасні підходи до викладання історії Голокосту  

[Текст] : система освітніх семінарів для вчителів історії 

Українського інституту вивчення Голокосту "Ткума" 

/ [Український ін-т вивчення Голокосту "Ткума", Музей 

"Пам'ять єврейського народу та Голокост в Україні"]. – 

Дніпро : [б. в.], [2017?]. – 15 с. : фотоіл. 

 

Тверезовська, Н. Т.   Практика студентів у соціальних 

установах України [Текст] : навч. посібник : рек. МОН 

України як навч. посібник для студ. ВНЗ 

/ Н. Т. Тверезовська, Л. А. Сатановська. – К. : Центр 

учбової літератури, 2016. – 376, [1] c. : схеми, табл., рис. – 

Бібліогр.: с. 325–347 та в тексті. 

 

Теслюк, В. М.   Основи педагогічної майстерності 

викладача вищої школи [Текст] : підручник 

/ В. М. Теслюк. – К. : Ліра-К, 2018. – 338, [2] c. : табл. – 

Іменний покажч.: с. 276–277. – Предметний покажч.: с. 

278–279. - Бібліогр.: с. 280-287. 

 

Техніка управлінської діяльності [Текст] : навчальний 

посібник / МОН України ; Уманський ДПУ імені Павла 

Тичини ; [авт.-уклад. С. М. Прищепа ; рец. О. М. Коберник, 

В. І. Цина]. – Умань : Візаві, 2017. – 139, [1] с. : табл. – 

Бібліогр.: с. 137–139. 

 

Тренінгові технології навчання у практичній підготовці 

студентів (ділові та рольові ігри) [Текст] : навч.-метод. 

посібник / Г. М. Азаренкова, Н. В. Ізюмцева, 

О. О. Лєгостаєва [та ін.] ; [за ред. Г. М. Азаренкової, Н. М. 

Самородової] ; Нац. банк України, Ун-т банківської справи, 

Харківський ін-т банківської справи. – Львів : Новий Світ-

2000, 2017. – 198, [1] c. : табл., схеми. – На тит. аркуші і 

обкладинці авт. не зазначено. – Бібліогр.: с. 191–198. 

 



Українське дошкілля [Текст] : наукові записки 

Уманського ДПУ : збірник наукових праць / Уманський 

ДПУ імені Павла Тичини ; [голов. ред. Кузь В. Г. ; редкол.: 

Рогальська Н. В., Поліщук О. В., Колесникова В. Ф. [та ін.] ; 

рец. Миколайчук М. Н., Мішкурова В. Ф. ; відп. за вип. 

Краснобокий Ю. М.]. – [К.] : Науковий світ, 2000. – 92, [1] 

c. : схеми. – Бібліогр.: в кінці кожної статті. 
 

"Уроки війни та Голокосту - уроки толерантності" 

[Текст] : щорічний Міжнародний конкурс творчих робіт 

учнів, студентів та вчителів Українського ін-ту вивчення 

Голокосту "Ткума" / [Український ін-т вивчення Голокосту 

"Ткума", Музей "Пам'ять єврейського народу та Голокост в 

Україні"]. – Дніпро : [б. в.], [2016]. – 34 c. : фотоіл. 
 

Уроки Голокосту: мужність, пам'ять, співчуття [Текст] : 

[збірка творчих робіт вчителів-учасників освітніх програм 

Ін-ту Ткума"] / [Український ін-т вивчення Голокосту 

"Ткума" (Відродження)] ; [гол. ред. І. Щупак] ; [відп. ред. І. 

Піскарьова]. – Дніпро : Ткума, 2017. – 199, [1] c. : фотоіл., 

схеми. – (Українська бібліотека Голокосту). – Бібліогр.: с. 

194–197 та в тексті. 

 
Фіцула, М. М.   Педагогіка вищої школи [Текст] : 

навчальний посібник : [рек. МОН України як навчальний 

посібник для студ. ВНЗ] / М. М. Фіцула. – 2-ге вид., 

доповнене. – К. : Академвидав, 2014. – 454, [1] с. : табл. – 
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