
Педагогіка 
 
Актуальні проблеми професійної та технологічної освіти: 

погляд у майбутнє [Текст] : матеріали Всеукраїнської 

студентської наукової конференції (м. Умань, 25-26 квітня 

2018 року) / МОН України, Уманський ДПУ імені Павла 

Тичини ; [редкол: С. М. Ящук, С. І. Ткачук, Т. Н. Азізов [та 

ін.]. – Умань : Візаві, 2018. – 178, [1] c. : рис. – Бібліогр.: до 

кожної праці. 

 

Bonum faustum fortunatumque [Теxt] = І щастя і удача : 

dziesiec lat Panstwowej Wyzszej Szkoly Zawodowej imenia Jana 

Amosa Komenskiego w Lesznie / redakcja Anna Mikulska. – 

Leszno : ART PRINT, 2009. – 273 s. : foto., il. 

 
Вісник науково-дослідної лабораторії інклюзивної 

педагогіки [Текст] : [за матеріалами ІV Всеукраїнської 

науково-практич. конф.: "Інклюзивна освіта: теорія, 

методика, практика", (29 березня 2018 р.)]. Вип. 4 / МОН 

України, Уманський ДПУ імені П. Тичини ; [голов. ред. І. І. 

Демченко ; редкол.: І. В. Бабій, В. А. Білан, І. С. 

Калиновська, А. А. Чередник ; відповідальний за вип. А. А. 

Чередник]. – Умань : Візаві, 2018. – 166, [1] с. : іл. – 

Бібліогр.: в тексті. 

 

Вісник Українсько-туркменського культурно-освітнього 

центру [Текст] : [міждисциплінарний науковий збірник]. 

Вип. 2. Ч.1 / МОН України, Уманський ДПУ імені Павла 

Тичини ; [відп. за вип. О. Д. Лаврик ; редкол.: О. І. 

Безлюдний, В. В. Сокирська, П. Ю. Курмаєв [та ін.]. – 

Умань : Візаві, 2018. – 317, [1] c. : іл., табл. – Бібліогр.: до 

кожної праці. 

 

Вісник Українсько-туркменського культурно-освітнього 

центру [Текст] : [міждисциплінарний науковий збірник]. 

Вип. 2. Ч.2 / МОН України, Уманський ДПУ імені Павла 

Тичини ; [відп. за вип. О. Д. Лаврик ; редкол.: О. І. 

Безлюдний, В. В. Сокирська, П. Ю. Курмаєв [та ін.]. – 

Умань : Візаві, 2018. – 229, [1] c. : іл. – Бібліогр.: до кожної 

праці. 

 

Wobec "odmiennosci..?" [Теxt] = Перед лицем 

"несхожості" : pedagogiczne konotacje / Uniwersytet kardynala 

S. Wyszynskiego, Wydzial nauk humanistycznych, Instytut 

pedagogiki imenia Sw. Jana Bosko ; red. Marzena Dycht, Lidia 

Marszalek. – Warszawa : Wydawnictwo Salezjanskie, 2008. – 

327, [1] s. : tabel., il. – (Seria "Educatio"). – Bibliogr.: w 

podpozycjach. 

 

 

 



Гуцуляк, Л. І.   Взаємодія педагогів, батьків і громади в 

соціально-освітньому середовищі початкової школи у 

Сполучених Штатах Америки [Текст] : дис. ... канд. пед. 

наук (доктора філософії) : 13.00.05 : захищена 28.03.18 

/ Гуцуляк Лідія Іллівна. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – 

286 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 203–220 та в тексті. 

 

Гуцуляк, Л. І.   Взаємодія педагогів, батьків і громади в 

соціально-освітньому середовищі початкової школи у 

Сполучених Штатах Америки [Текст] : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [cпец.] 13.00.05 

"Соціальна педагогіка" / Гуцуляк Лідія Іллівна ; МОН 

України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини. – Умань, 

2018. – 20, [1] с. – Бібліогр.: с. 18–19 (12 назв). 

 

Dylematy (niepelno) sprawnosci - rozwazania na marginesie 

studiоw kulturowo-spolecznych [Теxt] = Дилеми (неповні) 

підготовленості - міркування на полях культурно-

соціальних досліджень : wspolczesce i konteksty i 

konfpowepsje pedagogiki wspiepajacej / Uniwersytet 

kardynala S. Wyszynskiego, Wydzial nauk pedagogicznych ; 

red. Marzena Dycht, Lidia Marszalek. – Warszawa : 

Wydawnictwo Salezjanskie, 2009. – 354, [1] s. : tabel., il. – 

(Seria "Educatio"). – Bibliogr.: w podpozycjach. 

 

Inkluzja i ekskluzja spoleczna osуb z niepelna sprawnoscia 

[Теxt] = Інклюзія та екслюзія фізично обмежених людей 

до суспільства : wspуlczesne konteksty i kontrowersje 

pedagogiki wspierajacej / Uniwersytet kardynala S. 

Wyszynskiego, Wydzial nauk pedagogicznych ; red. Marzena 

Dycht, Lidia Marszalek. – Warszawa : Wydawnictwo 

Salezjanskie, 2009. – 235, [1] s. : tabel., il. – (Seria 

"Educatio"). – Bibliogr.: w podpozycjach. 

 

Клименко, Ю. А.   Соціально-педагогічні засади 

розвитку есперанто-руху в Україні (кінець ХІХ - середина 

30-х років ХХ століття) [Текст] : дис. ... доктора пед. наук 

: 13.00.01 : 011 : захищена 26.04.18 / Клименко Юлія 

Анатоліївна. – Умань, 2018. – 760 с. : табл. + Додатки до 

дис. ... доктора пед. наук. – Бібліогр.: с. 415–485 та в 

тексті. 

 

Клименко, Ю. А.   Соціально-педагогічні засади 

розвитку есперанто-руху в Україні (кінець ХІХ - середина 

30-х років ХХ століття) [Текст] : автореф. дис. на здобуття 

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

"Загальна педагогіка та історія педагогіки" : 011 "Освітні, 

педагогічні науки" / Клименко Юлія Анатоліївна ; МОН 

України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини. – Умань, 

2018. – 42, [1] с. – Бібліогр.: с. 34–38 (52 назви). 

 

 



Новаківська, Л. В.   Теорія і практика викладання 

словесності у вітчизняних навчальних закладах (ХІХ - 

початок ХХ століття) [Текст] : дис. ... доктора пед. наук : 

13.00.01 : захищена 29.03.18 / Новаківська Людмила 

Володимирівна. – Умань, 2018. – 796 с. : табл. + Додатки до 

дис. ... доктора пед. наук. – Бібліогр.: с. 402–492 та в тексті. 

 

Pedagogika [Текст] = Педагогіка. Т.4 : Ksztalcenie 

pedagogow - strategie, koncepcje, idee. Czesc 1 / pod redakcja 

Jacka Piekarskiego, Agnieszki Glowali, Jolanty Mielczarek ; 

Zeszyty Naukowe Panstwowej Wyzszej SzkoIy Zawodowej w 

PLocku. – PLock : PWSZ, 2005. – 513 s. : il., tabele. – Bibliogr.: 

w tekscie і w podpozycjach. 

 

Рожі, І. Г.   Підготовка майбутніх учителів географії до 

краєзнавчо-туристської роботи на засадах компетентнісного 

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

13.00.04 : захищена 29.03.18 / Рожі Інна Георгіївна. – Умань, 

2018. – 356 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 226–260 та в тексті. 

 

Рожі, І. Г.   Підготовка майбутніх учителів географії до 

краєзнавчо-туристської роботи на засадах компетентнісного 

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

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

професійної освіти" / Рожі Інна Георгіївна ; МОН України, 

Уманський ДПУ імені Павла Тичини. – Умань, 2018. – 

22, [1] с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 17–19 (21 назва) . 

 

Rozwoj Leszczynskie Towarzystwo Przyjaciol nauk 

[Текст] = Розвиток Лешнінського товариства друзів науки 

/ pod redakcja Stanislawa Sierpowskiego ; [redakcja Anna 

Mamulska]. – Leszno : Panstwowa wyzsza szkola zawodowa w 

lesznie im. J. A. Komenskiego, 2008. – 264 s. : tabele, schematy, 

karta. – Bibliogr.: s. 227–233. 

 

Саблук, А. Г.   Професійне зростання майбутніх молодших 

спеціалістів сестринської справи в освітньому середовищі 

медичного коледжу [Текст] : дис. ... канд. пед. наук (доктора 

філософії) : 13.00.04 : 011 : захищена 26.04.18 / Саблук 

Анатолій Григорович. – Умань, 2018. – 413 с. : табл., 

схеми. – Бібліогр.: с. 228–258 та в тексті. 

 

Саблук, А. Г.   Професійне зростання майбутніх молодших 

спеціалістів сестринської справи в освітньому середовищі 

медичного коледжу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика 

професійної освіти" : 011"Освітні, педагогічні науки" 

/ Саблук Анатолій Григорович ; МОН України, Уманський 

ДПУ імені Павла Тичини. – Умань, 2018. – 22, [1] с. : 

схеми. – Бібліогр.: с. 18–19 (15 назв). 

 

 



Skalski, D.   Bezpieczenstwo i profilaktyka zdrowotna 

wypoczynku dzieci i mlodziezy. Wybrane aspekty [Текст] = 

The safety and the health prevention of rest of children and 

teenagers. Selected Issues = Скальські Д. Безпека та 

профілактика здорового відпочинку дітей і молоді. Вибрані 

аспекти : [monografia] / D. Skalski, P. Lizakowski, 

O. Zabolotna ; Pomorska szkola wyzsza ; Akademia 

wychowania fizycznego i sportu im. Jedrzeja Sniadeckiego w 

Gdansku ; AMW ; Lexis kancelaria. – Starogard Gdanski : 

Pomorska skola wyzsza Poland, 2017. – 186 s. : il., tab. – 

Bibliogr.: s. 184–185 i w tekscie. 

 
Старша школа зарубіжжя: організація та зміст освіти 

[Текст] : [монографія] / Г. С. Єгоров, М. Ю. Красовицький, 

О. І. Локшина [та ін.] ; [за ред. О. І. Локшиної] ; Ін-т 

педагогіки АПН України. – К. : Богданова А. М., 2006. – 

228, [2] с. : фотоіл., табл. – Авт. зазначено на звороті тит. 

арк. – Бібліогр.: с. 222–228. 

 

Сучасні інформаційні технології в освіті і науці [Текст] : 

ІХ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-

конференція 29-30 березня 2018 р. (збірник тез доповідей) 

/ [редкол.: Жмуд О. В., Колмакова В. О., Паршуков С. В. ; 

рец. Войтович І. С., Вакалюк Т. А. ; голов. ред. Медведєва 

М. О.] ; МОН України, Уманський ДПУ імені Павла 

Тичини. – Умань : Візаві, 2018. – 305, [1] c. : табл., рис. – 

Бібліогр.: в тексті. 
 

Формування здоров'язберігаючих компетенцій дітей та 

молоді: проблеми, розвиток, супровід [Текст] : матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної конференції, (19 квітня 

2018 р.). Вип. 3 / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т 

імені Павла Тичини, НТУ України "КПІ" ім. І. Сікорського  

[та ін.] ; [голов. ред. Н. А. П'ясецька ; редкол.: І. В. Бабій, Н. 

А. П'ясецька, А. А. Чередник ; відп. за вип. Н. А. 

П'ясецька]. – Умань : Візаві, 2018. – 116, [1] с. : мал. – 

Бібліогр.: до кожної праці. 

 

History of Education [Теxt] = Історія освіти : special issue: 

rulers, rebels and reformers. Volume 42, №6. November 2013. 

/ guest editors: Andrea Jakobs, Camila Leach and Stephanie 

Spencer. – [Б. м.] : Routledge Taylor & Francis Group, 2013. – 

P. 691-821, [1]. – (Journal of the History of Education 

Society). – Bibliogr.: in footnote. 

 

Цуркан, Т. Г.   Формування педагогічної культури батьків 

молодших школярів у взаємодії сім'ї і школи [Текст] : дис. 

... канд. пед. наук (доктора філософії) : 13.00.07 : захищена 

28.03.18 / Цуркан Таісія Георгіївна. – Чернівці, 2018. – 

340 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 211–237 та в тексті. 
 



Цуркан, Т. Г.   Формування педагогічної культури батьків 

молодших школярів у взаємодії сім'ї і школи [Текст] : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[cпец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Цуркан 

Таісія Георгіївна ; МОН України, Уманський ДПУ імені 

Павла Тичини. – Умань, 2018. – 20, [1] с. : рис. – Бібліогр.: с. 

16–18 (23 назви). 

 

Szumski, G.   Integracyjne ksztalcenie niepelnosprawnych 

[Текст] = Шумська Г. Інтегративна освіта інвалідів : зміст 

змін у навчанні : sens i granice zmiany edukacyjnej : krotkie 

wyklady pedagogiki / Grzegorz Szumsk. – Warszawa : 

Wydawnictwo naukowe PWN ; Wydawnictwo APS, 2006. – 

290, [2] s. : ryc. – Bibliogr.: s. 257–279. 

 

Юрченко, О. В.   Підготовка майбутнього вчителя 

початкової школи до формування соціальної компетентності 

молодших школярів [Текст] : дис. ... канд. пед. наук (доктора 

філософії) : 13.00.04 : захищена 30.03.18 / Юрченко Оксана 

Володимирівна. – Умань, 2018. – 302 с. : табл., рис. – 

Бібліогр.: с. 204–234 та в тексті. 

 

Юрченко, О. В.   Підготовка майбутнього вчителя 

початкової школи до формування соціальної компетентності 

молодших школярів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

професійної освіти" / Юрченко Оксана Володимирівна ; 

МОН України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини. – 

Умань, 2018. – 20, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 16–18 (18 назв). 

 

 

 

 

 

 

Завідувач  відділу комплектування та  наукової                                     Устименко В. І. 

обробки документів 

 
 

 


