
Нові надходження журналів до бібліотеки УДПУ 

імені Павла Тичини  у жовтні та листопаді 2022 року 
 

Запрошуємо наших користувачів ознайомитися з журналами, які надійшли до 

бібліотеки УДПУ імені Павла Тичини у жовтні та листопаді 2022 року. Пропонуємо 

до перегляду короткий огляд номерів періодики, де на Вас чекає багато корисних та 

цікавих матеріалів.  

 

 

Вихователь-методист дошкільного закладу. 

2022. № 9 

У цьому номері журналу на вас чекають нові статті: 

 Зрозуміти, а не запам’ятати! Або Вивчаємо 

математику за допомогою інтегрованих 

дидактичних модулів. 

 Оцінюємо сенсорно-пізнавальний розвиток 

дошкільників. 

 Як оцінити роботу педагогів з дітьми під час 

адаптаційного періоду. 

І це лише не значна частина корисних матеріалів 

даного журналу. 

 

https://emetodyst.expertus.com.ua/?mid=39636  

 

 

 

Вихователь-методист дошкільного закладу. 

2022. № 10 

У жовтневому числі журналу ви знайдете матеріали, 

що допоможуть розвивати дитячу уяву та 

креативність. Зокрема, пропонуємо створити разом з 

дітьми яскраві Danmala, з опалого листя, опанувати 

осінню математику та організувати арт галерею на 

склі. Така діяльність допоможе відволіктися від реалій 

сьогодення та звернути увагу на красу навколо. 

 

https://emetodyst.expertus.com.ua/?mid=39637  

 

https://emetodyst.expertus.com.ua/?mid=39636
https://emetodyst.expertus.com.ua/?mid=39637


 

 

 

Вища освіта України.  

2022. № 1-2 

На сторінках журналу ви знайдете: 

 Післявоєнний світ науки та освіти: 

філософська рефлексія майбутнього. 

 Організація науково-освітніх заходів в умовах 

дистанційних комунікацій. 

 Кібернетичні вимоги до освітнього процесу у 

вищих навчальних закладах.  

Усі ці та інші актуальні теми детально розкривають 

у даному номері. 

 

https://wou.npu.edu.ua/index.php/2022-r  

 

 

 

 

 

 

Народна творчість та етнологія.  

2022. № 3 

У журналі висвітлюються питання історії та теорії 

етнології, фольклору та народного мистецтва, 

подаються розвідки та матеріали експедиційні 

студії, хроніки, критично-бібліографічні огляди 

нових видань, де відображено досягнення в галузі 

культурної антропології українського та інших 

народів світу. 

 

https://nte.etnolog.org.ua/2022-rik/3    

 

 

 

 

https://wou.npu.edu.ua/index.php/2022-r
https://nte.etnolog.org.ua/2022-rik/3


 

 

 

Мистецтво та освіта.  

2022. № 1-2 

В новому номері журналу висвітлюються основні 

новинки: 

 Український народний спів: класифікація та 

особливості. 

 Організація початкового етапу навчання гри 

на домрі у форматі музичної казки.  

 Феномен дитячого генія. 

Про ці та інші новин ви дізнаєтеся з 

запропонованого номеру. 

 

 http://artedu.com.ua/index.php/adm/issue/view/50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                               

 

 

 

 

 

Музичний керівник.  

2022. № 10 

У цьому випуску є багато різноманітних 

матеріалів. 

 Комунікація з батьками вихованців: про що і 

як варто говорити. 

 Як педагогу – людині публічній – вести 

соцмережі стратегічно. 

 Крокуй до укриття в супроводі пісні. 

І це лише не значна частина корисних матеріалів 

даного журналу. 

 

https://emuzker.mcfr.ua/   

 

 

http://artedu.com.ua/index.php/adm/issue/view/50
https://emuzker.mcfr.ua/


 

 

 

Практика управління дошкільним закладом. 

2022. № 10 

На сторінках журналу ви знайдете: 

 Поінформувати нового працівника про умови 

трудового договору, як цього вимагає 

законодавство. 

 Актуалізувати розділ про прийняття та 

звільнення працівників правил внутрішнього 

розпорядку. 

 Організувати інструктажі з охорони праці 

для педагогів, які працюють дистанційно.  

І це лише третина рішень робочих ситуацій, які в 

цьому номері журналу. 

 

https://ezavdnz.expertus.com.ua/  

 

 

 

 

 

Юридична Україна.  

2022. № 2 

На сторінках журналу ви знайдете: 

 Теорія та історія держави і права. 

 Шляхи розвитку правової системи України. 

 Цивільне право. 

 Міжнародне право.      

І це лише не значна частина корисних матеріалів 

даного журналу. 

 

  http://yu.yurincom.com/nomer-2-2022/    

Підготував інформаційно-бібліографічний відділ 

 

https://ezavdnz.expertus.com.ua/
http://yu.yurincom.com/nomer-2-2022/

