
Наукові праці вчених Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини у фондах бібліотеки 

(бюлетень нових надходжень за квітень-червень 2020 р.) 

 

Булінг та кібербулінг як соціальна проблема в Україні 

[Текст] : навч. посіб. / МОН України, Уманський держ. пед. 

ун-т імені Павла Тичини, Ф-тет соціальної та психологічної 

освіти; [уклад.: Н. М. Коляда, О. О. Кравченко, І. В. Албул [та 

ін.]. – Умань : Сочінський М. М., 2020. – 152, [1] c. : рис., 

табл. – Бібліогр.: 146–152. 

2 прим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вісник Українсько-туркменського культурно-освітнього 

центру [Текст] : міждисциплінарний науковий збірник / МОН 

України, Уманський держ. пед. ун-тет імені Павла Тичини ; 

[редкол.: О. І. Безлюдний(гол. ред), Н. М. Коляда,  

І. І. Демченко [та ін.]. – Умань : Візаві, 2019. – 271, [1] с. : 

рис. – Бібліогр.: до кожної праці. 

1 прим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гарбар, С. В.   Методика викладання природознавства в 

початковій школі [Текст] : навчально-метод. посіб. для студ. 

спец.: 012 Дошкільна освіта освітньо-професійна програма: 

Дошкільна освіта. Початкова освіта / Гарбар Світлана 

Володимирівна ; [рец.: Кушнір В. М., Попиченко С. С.] ; МО 

України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Ф-тет 

дошкільної осіти. – Умань : АЛМІ, 2020. – 164 с. : табл. – 

Бібліогр.: с. 159–162. 

2 прим. 

 

 

 



Географія світового господарства [Текст] : навч.-метод. 

посіб. для самостійної роботи студ. природничо-географічного 

ф-ту / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла 

Тичини ; [уклад. Максютов А. О.] ; [рец.: Коберник О. М., 

Половка С. Г.]. – Умань : Візаві, 2019. – 89 с. : табл. – Бібліогр.: 

c. 86–88. 

4 прим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальна теорія підготовки спортсмена [Текст] : [навч.-

метод. комплекс] / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т 

імені Павла Тичини, Кафедра теорії і метод. фіз. вих. ; [уклад. 

Комар В. П. ; рец. Пензай С. А.]. – Умань : [б. в.], 2019. – 73 c. – 

Бібліогр.: с. 72. 

3 прим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Збірник наукових праць Уманського державного 

педагогічного університету [Текст] / МОН України, 

Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини ; [редкол.:  

С. В. Совгіра (гол.ред.), І. І. Демченко, О. Д. Балдинюк [та 

ін.]. – Вип. 3. – Умань : Візаві, 2019. – 207, [1] с. : табл., 

схеми. – Бібліогр.: до кожної праці. 

1 прим. 

 

 

 

 

English Grammar in Practice: Part 1. The Subjunctive Mood 

and Modals [Теxt] = Англійська граматика на практиці: Ч. 1 : 

Модальні дієслова і форми : посібник : для студ. 2 курсу спец. 

"Мова і література (англійська)" для ф-тів іноземних мов 

закладів вищої освіти / МОН України, Уманський держ. пед. 

ун-т імені Павла Тичини, Каф. англ. мови та методики її навч. ; 

уклад.: Я. В. Бондарук, О. О. Слободяник ; [рец.:  

В. І. Кушнерик, М. М. Горюнова, М. А. Кирилюк]. – [Вид. 2-ге, 

допов. та пеперобл.]. – Умань : Візаві, 2019. – 166, [1] с. : 

табл. – Bibliogr.: с. 165–166. 

3 прим. 



English Grammar in Practice: Part 2. Non-Finite Forms of the 

Verb [Теxt] = Англійська граматика на практиці: Частина 2. 

Нескінченні форми дієслова : посібник : для студ. 2 курсу спец. 

"Мова і література (англійська)" для ф-тів іноземних мов 

вищих закладів освіти / МОН України, Уманський держ. пед. 

ун-т імені Павла Тичини, Каф. англ. мови та методики її навч. ; 

уклад.: Я. В. Бондарук, С. П. Деркач, О. О. Слободяник ; [рец.: 

В. І. Кушнерик, М. М. Горюнова, М. А. Кирилюк]. – Умань : 

Візаві, 2019. – 157 с. : табл. – Bibliogr.: с. 152–153. 

2 прим. 

 

 

 

 

 

English for spesific purposes (preschool education) [Теxt] = 

Англійська мова для студентів (дошкільної освіти) : (навч. 

посіб. з англ. мови за професійним спрямуванням для студ. 

вищ. закладів пед. освіти) / Уманський держ. пед. ун-т імені 

Павла Тичини ; [уклад. С. П. Шумаєва ; рец.: Н. М. Бріт,  

Г. Л. Прокоф'єв]. – Умань : Візаві, 2019. – 66 с. : іл., табл. – 

Бібліогр.: с. 66. 

1 прим. 

 

 

 

 

 

 

English for historians [Текст] = Англійська мова для істориків : 

навч. посіб. з англ. мови для студ. іст. спец. ВНЗ / МОН 

України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини ; авт.-

уклад. Іванчук Г. П. ; [рец.: Білецька І. О., Поліщук О. Л., 

Голишик В. Б.]. – Умань : ОМІДА, 2019. – 131 с. : фотоіл., табл. 

 

1 прим. 

 

 

 

 

 

 

Калиновська, І. С.   Підготовка майбутніх практичних 

психологів до роботи в умовах інклюзивного навчання учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів [Текст] : автореф. дис. на 

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

і методика професійної освіти / Калиновська Ірина Сергіївна ; 

МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла 

Тичини. – Умань, 2020. – 26 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17–18 

(16 назв). 

2 прим. 

 



Калиновська, І. С. Підготовка майбутніх практичних 

психологів до роботи в умовах інклюзивного навчання учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів [Текст] : дис. ... канд. 

пед. наук : 13.00.04 : захищена 13.06.2020 / Калиновська Ірина 

Сергіївна. - Умань, 2020. - 287 с. : рис., табл. - Бібліогр.:  

с. 210-247. 

1 прим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краснобокий, Ю. М.   Основи фізики з елементами біофізики 

[Текст] : (навч. посіб.) / Ю. М. Краснобокий, О. В. Підгорний, 

І. А. Ткаченко ; за ред. І. А. Ткаченко ; [рец.: Авраменко О. Б., 

Азізов Т. Н., Миколайко В. П. [та ін.] ; МОН України, 

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

Бровари : АНФ ГРУП, 2020. – 356 с. : рис., табл. – Бібліогр.:  

с. 353–355. 

          10 прим. 

 

 

 

 

 

 

 

Le Francais [Текст] = Французька мова : навч. посіб. з фр. 

мови для студ. ВНЗ / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т 

імені Павла Тичини ; [уклад. В. Ю. Литвиненко ; рец.  

О. В. Сушкевич]. – Вид. 5-те, допов. – Умань : ОМІДА, 2019. – 

161 с. : табл., фотоіл. – Bibliogr.: с. 161. – Текст парал.: фр., укр. 

 

2 прим. 

 

 

 

 

 

 

Обманець, Л. О.   Історія фортепіанного мистецтва [Текст] : 

метод. рекомендації до організації самостійної роботи студ. 

спец. 025 "Музичне мистецтво" / Л. О. Обманець ; МОН 

України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Ф-т 

мистецтв, Каф. інструментального виконавства. – Умань : 

Візаві, 2019. – 20 с. : ноти. – Бібліогр.: с. 19–20. 

5 прим. 

 



Олійник, Т. І.   Завдання для самостійної роботи з курсу 

"Еволюція художніх стилів у мистецтві" [Текст] : метод. 

рекомендації : [навч. вид-ня для студ. спец. 025 "Музичне 

мистецтво"] / Т. І. Олійник. – Умань : [б. в.], 2019. – 18 с. – 

Бібліогр.: до кожної теми. 

5 прим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Організація туристичних походів з учнівською та 

студентською молоддю [Текст] : [навч.-метод. комплекс] 

/ МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла 

Тичини, Каф. теорії і методики фізичного виховання ; [уклад. 

В. П. Комар ; рец. С. А. Пензай]. – Умань : [б. в.], 2019. – 

77 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 70. 

3 прим. 

 

 

 

 

 

 

Основи екології [Текст] : робочий зошит / МОН України, 

Уманський ДПУ імені Павла Тичини, Природничо-

географічний ф-т, Кафедра хімії та методики їх навчання ; 

[уклад. Р. В. Подзерей ; рец.: С. В. Совгіра,  

Н. А. Макаренко]. – Умань : [б. в.], 2019. – 60 с. : іл., табл. – 

Бібліогр.: с. 58–59. 

1 прим. 
 

 

 

 

 

 

 

Програмування [Текст] : навч.-метод. посіб. / МОН України, 

Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини ; уклад.  

О. М. Терентьєв ; [рец.: П. І. Біднюк, В. М. Дякон,  

О. І Жмурко]. – Умань : Візаві, 2019. – 222, [1] с. : табл., рис. – 

Бібліогр.: с. 220–222. 
1 прим. 

 

 



Сажієнко, О. П.   Формування фахової компетентності 

бакалаврів сфери комп'ютерних технологій у процесі 

професійної підготовки [Текст] : дис. ... доктора філософії : 015 

: захищена 04.05.2020 / Сажієнко Олександр Петрович. – 

Умань, 2020. – 272 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 208–237. 

1 прим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Священко, З. В.   Новітня історія слов'янських народів 

[Текст] : навч. посіб. : [в 2 ч.]. Ч. 1 : (1918-1945) / Зінаїда 

Священко ; [рец.: В. Л. Комар, А. Г. Морозов, Т. В. Кузнець] ; 

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

Візаві, 2020. – 477, [1] с. – Бібліогр.: с. 472–477.- Ім. покажч.:  

с. 466-471. 
4 прим. 

 

 

 

 

 

Священко, З. В.   Новітня історія слов'янських народів 

[Текст] : навч. посіб. : [в 2 ч.]. Ч. 2 : (1945-поч. ХХІ ст.) 

/ Зінаїда Священко ; [рец.: В. Л. Комар, А. Г. Морозов,  

Т. В. Кузнець] ; Уманський держ. пед. ун-т імені Павла 

Тичини. – Умань : Візаві, 2020. – 477, [1] с. – Бібліогр.:  

с. 469–477.- Ім. покажч.: с. 460-468. 
4 прим. 

 

 

 

 

Спортивні споруди та обладнання [Текст] : [навч.-метод. 

комплекс] / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені 

Павла Тичини, Кафедра теорії і методики фіз. вих. ; [уклад.  

В. П. Комар ; рец. С. А. Пензай]. – Умань : [б. в.], 2019. – 62 c. : 

рис., табл. – Бібліогр.: с. 41 ; с. 51. 

3 прим. 

 

 



Фінансове забезпечення стратегії економічного зростання 

України [Текст] : колективна монографія / І. А. Бержанір, 

М. В. Білошкурський, О. А. Вінницька [та ін.] ; за ред.  

М. А. Слатвінського ; [рец.: Бондарук Т. Г., Ткачук І. Г., 

Пачева Н. О.] ; Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини 

; Кафедра фінансів, обліку та економічної безпеки. – Умань : 

УДПУ імені Павла Тичини, 2019. – 290 с. : рис., табл. – 

Бібліогр.: до кожного розділу. – Авт. зазначено на звороті тит. 

аркушу. 
2 прим. 

 

 

 

 

Цимбал-Слатвінська, С. В.   Професійна підготовка 

майбутніх логопедів в інформаційно-освітньому середовищі 

закладів вищої освіти: теорія, методика, практика [Текст] : 

монографія / Цимбал-Слатвінська Світлана Володимирівна ; 

[А. В. Лякішева, І. І. Осадченко, М. О. Супрун] ; МОН 

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

Умань : Сочінський М. М., 2019. – 500, [1] с. : табл. – Бібліогр.: 

с. 456–500. 

2 прим. 

 

 

 

 

Цимбал-Слатвінська, С. В.   Теорія і практика професійної 

підготовки майбутніх логопедів в умовах інформаційно-

освітнього середовища вищих навчальних закладів [Текст] : 

дис. ... доктора пед. наук : [спец.] 13.00.04 : захищена 

12.06.2020 / Цимбал-Слатвінська Світлана Володимирівна. – 

Умань, 2020. – 595 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 427–597. 

 

1 прим. 

 

 

 

 

Цимбал-Слатвінська, С. В.   Теорія і практика професійної 

підготовки майбутніх логопедів в умовах інформаційно-

освітнього середовища вищих навчальних закладів [Текст] : 

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

[спец.] 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти" 

/ Цимбал-Слатвінська Світлана Володимирівна ; МОН 

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

Умань, 2020. – 40 с. : рис. – Бібліогр.: с. 33–37 (48 назв). 
2 прим. 

 

 



Чередник, А. А.   Підготовка майбутніх учителів-

реабілітологів до роботи в умовах інклюзивного навчання 

учнів загальноосвітніх навчальних закладів [Текст] : автореф. 

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

13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти" / Чередник 

Анна Анатоліївна ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т 

імені Павла Тичини. – Умань, 2020. – 20 с. : рис., табл. – 

Бібліогр.: с. 17–18 (14 назв). 

2 прим. 

 

 

 

 

 

 

Чередник, А. А.   Підготовка майбутніх учителів-

реабілітологів до роботи в умовах інклюзивного навчання 

учнів загальноосвітніх навчальних закладів [Текст] : диc. ... 

канд. пед. наук : 13.00.04 : захищена 12.06.2020 / Чередник 

Анна Анатоліївна. – Умань, 2020. – 331 с. : рис., табл. – 

Бібліогр.: с. 226–257. 

1 прим. 

 
 


