
Нові надходження журналів до бібліотеки УДПУ 

імені Павла Тичини у травні  2022 року 

 

Інформаційно-бібліографічний відділ пропонує Вашій увазі короткий огляд 

номерів періодики, які надійшли до бібліотеки УДПУ імені Павла Тичини у травні. 

На Вас чекає багато цікавої та корисної інформації. 

 

Вихователь методист дошкільного закладу. 

2022. №3-4. 

Новий номер журналу, який має на меті поєднати наше 

сьогодні і наше завтра. Актуальні нормативні 

документи та рекомендації щодо організації діяльності 

під час воєнного стану допоможуть працювати в 

неспокійному сьогодні. Однак не забуваймо й про 

мирне завтра. Тому тримайте інструментарій для 

моніторингу, сценарій методичного квесту, готові кейси 

для роботи з дітьми та інші корисні матеріали.  

https://emetodyst.mcfr.ua/ 

 

Довідник спеціаліста з охорони праці. 2022. № 3-4. 

В новому номері журналу висвітлюються такі 

основні новинки: 

 Як організувати роботу працівників під час 

воєнного стану. 

 Які зміни відбулися в законодавстві з охорони 

праці. 

 Як організувати роботу підвищеної небезпеки. 

 Які нові норми трудових відносин діють із 24 

березня. 

Це лише частинка відповідей на запитання, які можуть 

виникнути. Решта – на сторінках цього номера. 

 

https://esop.mcfr.ua/ 

 

 

https://emetodyst.mcfr.ua/
https://esop.mcfr.ua/


 

Інформаційний збірник для освітян 2022. №2. 

У виданні оприлюднюються нормативно-правові 

акти з коментарями та поясненнями розробників, 

надаються рекомендації щодо їх застосування у 

практичній діяльності, а також розміщуються 

матеріали, необхідні для вдосконалення форм і 

методів навчання та виховання. Деякі питання 

встановлення підвищень посадових окладів та доплат 

за окремі види педагогічної діяльності у державних і 

комунальних закладах та установах освіти. 

https://pedpresa.ua/project/info-zbirnik/ 

 

                                                        

 

 

Кадровик-01. 2022 №3-4. 

У новому номері є найголовніше, що знадобиться 

вам для роботи у воєнний час: 

 Навігатор Законом «Про організацію 

трудових відносин в умовах воєнного стану». 

 Детальний аналіз нової кадрової процедури – 

призупинення дії трудового договору. 

 Практичні поради, як організувати обмін 

кадровими документами через месенджери.  

 Оновлені норми робочого часу на 2022 рік. 

Про ці та інші новин ви дізнаєтеся з 

запропонованого номеру. 
 

https://ekadrovik.mcfr.ua/ 

 

 

 

 

 

https://pedpresa.ua/project/info-zbirnik/
https://ekadrovik.mcfr.ua/


Київ 2022. №1-2. 

Ки́їв –  це літературно-художній і громадсько-

політичний журнал письменників України. 

На сторінках журналу ви знайдете поезію, прозу, 

критику, мистецтво: 

 Оксана Лозова. Цвіт і дім. 

 Новий День. Сучасна польська поезія 

 Вікторія Радочина: Самчиківський розпис  – 

нове Українське  ЕТНО. 

 Мар’яна Нейметі. Щоб Вижити «В Залізні ці 

часи». 

Також стануть у пригоді й інші статті даного номера. 

 

https://nspu.com.ua/novini/zustrichajte-novij-vipusk-zhurnalu-kiiv-1-2-2022/  

 

 

Музичний керівник 2022. №3-4. 

Віримо, що з кожним страшним звуком стає ближчою 

наша перемога. 

І вже зовсім скоро симфонія нашої жаги до життя 

прозвучить фінальним акордом для загарбників. 

А поки триває генеральна репетиція на полі бою, ми 

підготували для вас професійну «гуманітарну 

допомогу»: 

 Підказки, як і чим зайняти дітей у 

бомбосховищах. 

 Які пісні та казки їм запропонувати послухати. 

 Що порадити батькам за для того, аби їхня 

дитина як найменше відчувала страх.  

Для вас також і відповіді фахівців на запитання щодо роботи, відпустки, атестації 

під час воєнного стану. Упевнені, що ці матеріали стануть для вас опорою та 

нагадають, що мирний час уже майорить на горизонті. Тож будьмо  у цей не 

простий час разом – на високій ноті! 

 

https://emuzker.mcfr.ua/announce?mid=39831 

 

 

https://nspu.com.ua/novini/zustrichajte-novij-vipusk-zhurnalu-kiiv-1-2-2022/
https://emuzker.mcfr.ua/announce?mid=39831


 

Палітра педагога. 2022.  №3-4. 

У цьому випуску є багато різноманітних матерiалiв. 

Вони допоможуть вам організовувати освітній процес 

відповідно до сучасних вимог. 

На сторінках журналу ви знайдете: 

 Нова модель органiзацiї взаємодії дошкільників 

iз природою. 

 Хвилинки милування на зимових прогулянках. 

 Дидактичні ігри логіко-математичного, 

природничо-екологічного та мовленнєвого 

спрямування. 

 Тематичний день і фізкультурна розвага для 

дітей старшої групи. 

Також стануть у пригоді й інші статті даного номера. 
 

https://journals.ua/prof/palitra_pedagoga/35128-01-22.html 

 

 

 

Практика управління дошкільним закладом. 

2022. №3-4. 

У цьому номері поради, як можна в умовах воєнного 

стану організувати роботу закладу, а саме:: 

 Організувати роботу закладу освіти; 

 Організувати трудові відносини, зокрема надати 

щорічні основні відпустки; 

 Працювати з документами, обмінюватись ними, 

якщо працівник за межами України; 

Попереду в нас з вами перемога! Тримаймося разом, 

щоб відсвяткувати її великою освітньою родиною, 

Слава Україні! 

 

https://ezavdnz.mcfr.ua/ 

 

 

 

https://journals.ua/prof/palitra_pedagoga/35128-01-22.html
https://ezavdnz.mcfr.ua/


 

Практика управління закладом освіти. 

2022. №3-4. 

У новому номері для вас є поради, як в умовах воєнного 

стану організувати роботу закладу, а саме: 

 Зарахувати учнів у перші класи. 

 Завершити 2021/2022 навчальний рік. 

 Організувати трудові відносини, зокрема 

надавати щорічні основні відпустки. 

 Передати продукти харчування, пальне на потреби 

ЗСУ. 

 

https://edirshkoly.mcfr.ua/ 

 

 

 

 

Фінансовий контроль. 

 2022. №1. 

В новому номері журналу висвітлюються такі основні 

новинки: 

 Місцеві бюджети – проблемні питання. 

 Результати державного фінансового аудиту 

бюджету Ужгорода 

 Шляхи збільшення доходів та оптимізації 

видатків місцевих бюджетів Чернівецької області. 

Про ці та інші новин ви дізнаєтеся з запропонованого 

номеру. 

 

https://fincontrolnew.com.ua/ 

 

 

 

 

https://edirshkoly.mcfr.ua/
https://fincontrolnew.com.ua/


Хімія і технологія води. 

 2022. №1 

На сторінках журналу ви знайдете: 

 Фізична хімія процесів обробки води 

 Аналітична хімія води 

 Біологічні методи очищення води 

 Природні води 

Це лише частинка відповідей на запитання, які можуть 

виникнути в журналі. Решта – на сторінках цього 

номера. 

http://jwct.org.ua/uk/home-uk.html 

 

 

Заступник директора школи.  

2022. №3-4. 

У номері журналу ви дізнаєтесь про роботу заступника 

директора школи у контексті війни. Допоможемо 

організувати освітній процес в умовах воєнного стану 

та провести цьогорічну атестацію педпрацівників. 

Роз’яснимо складні моменти щодо оцінювання 

навчальних досягнень тимчасово переміщених учнів. 

Надамо рекомендації, як розпізнати емоції дитини, що 

постраждала через війну, та надати їй допомогу. 

Усі ці та інші актуальні теми детально розкривають 

у даному номері. 

 

https://ezavuch.mcfr.ua/ 

 

 

 

Підготував інформаційно-бібліографічний відділ 

бібліотеки УДПУ 

http://jwct.org.ua/uk/home-uk.html
https://ezavuch.mcfr.ua/

