
Нові надходження журналів до бібліотеки УДПУ 

імені Павла Тичини у лютому та березні  2022 року 
 

 Інформаційно-бібліографічний відділ пропонує Вашій увазі короткий огляд 

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

лютому та березні. На Вас чекає багато цікавої та корисної інформації. 

 

 

 

Вихователь методист дошкільного закладу.  

2022. №1. 

У журналі стартує нова рубрика, яка допомагатиме 

поліпшити роботу інструктора з фізкультури. Автори 

статей акцентують увагу на професійному портреті 

інструктора з фізкультури, а також на основних 

положеннях в розбудові ефективної системи 

фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми. На далі у 

журналі систематично висвітлюватимуть різні 

аспекти діяльності інструктора з фізкультури та 

цікаві практичні матеріали.  

https://emetodyst.mcfr.ua/  

 

 

 

Вихователь методист дошкільного закладу. 

2022. №2. 

 

У лютневому журналі  ви знайдете алгоритм, який 

допоможе методисту-початківцю якісно 

підготуватися до засідання педагогічної ради.  Також 

є матеріали, які можуть спростити оцінювання 

досягнень дошкільників. 

https://emetodyst.mcfr.ua/  
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Зарубіжна література в школах України. 

2022. №1. 

 

В новому номері журналу висвітлюються основні 

новинки в методиці навчання зарубіжної 

літератури. В статтях максимально розкрито 

інноваційний потенціал уроків. Приділено увагу 

формуванню умінь і компетентностей на уроках 

літератури як чиннику ефективної підготовки до 

ЗНО. Про ці та інші новин ви дізнаєтеся з 

запропонованого номеру. 

 

https://zl.kiev.ua/  

 

 

 

 

Заступник директора школи.  

2022. №2. 

 

У номері журналу є експрес заходи, що 

допоможуть запобігти ситуативним або тривалим 

світоглядним конфліктам між учасниками 

освітнього процесу та допоможуть утримати 

баланс і сформувати новий досвід.  У лютневий 

номер увійшли всі необхідні матеріали, щоб 

налагодити методичну роботу: розробки заходів, 

пам’ятки, поради та консультації фахівців, статті з 

досвіду колег. 

https://ezavuch.mcfr.ua/  
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Інформаційний збірник для освітян. 

2022. №1. 

 

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. У номер увійшли 

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. №2. 

 

У найкоротшому місяці 2022 року кадровик 

повинен зробити кілька важливих справ. 

Насамперед відзвітувати до Фонду захисту осіб 

з інвалідністю за формою № 10-ПОІ. Друга 

справа — обрати оптимальніший спосіб 

замінити працівника, що хворіє на COVID-19. 

Було ще одне нагальне завдання — попередньо 

розібратися з військовим обліком працівниць: 

кого, коли та куди направляти, кому і які дані 

надавати. У випуск увійшов детальний алгоритм 

і дві допоміжні таблиці професій та 

спеціальностей, за якими ви мали б скласти 

списки жінок для ТЦК.  

 

Про ці та інші новин ви дізнаєтеся з запропонованого номеру. 

https://www.kadrovik01.com.ua/  
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Охорона праці.  

2022. №1. 

В новому номері журналу висвітлюються 

наступні статті: 

 Найважливіші події минулого року у сфері безпеки 

праці. 

 Про досвід цифровізації документів у сфері 

охорони праці.  

 Шкідливі чинники та особливості аналізу умов 

праці. 

Це лише частинка відповідей на запитання, які 

можуть виникнути. Решта – на сторінках цього 

номера. 

 

https://ohoronapraci.kiev.ua/  

 

 

 

 

Охорона праці.  

2022. №2. 

 

У лютневому номері ви дізнаєтесь про зміни до 

порядку обліку ТТЗ;  про інструктаж з питань 

пожежної безпеки; положення про порядок 

організації та проведення тренувань з пожежної 

безпеки та дій у разі виникнення аварійних 

ситуацій та аварій.  

Багато публікацій і заходів на актуальні теми є 

на сторінках даного журналу. 

 

https://ohoronapraci.kiev.ua/  
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Охорона праці і пожежна безпека.  

2022. №1. 

 

В новому номері журналу висвітлюються наступні 

статті: 

 Інвестиції в БЗР – розумне бізнес-рішення та соціальна 

відповідальність.  

 Запрошуємо до співпраці всіх, хто хоче розвивати 

будівельну галузь.  

 Скупчення снігу та льоду на дахах — джерело 

небезпеки.  

 Як правильно організувати роботи з їх прибирання. 

Експлуатація мобільного підйомника.  

 Правила безпеки праці.  

 Профілактика психосоціальних ризиків на робочому 

місці – ключ до успіху будь-якої організації.  

 Готуємося до перевірок з питань цивільного захисту, 

пожежної та техногенної безпеки. 

https://mediapro.ua/product/okhorona-pratsi-i-pozhezhna-bezpeka  

 

 

Палітра педагога.  

2022. №1. 

 

У журналі  містяться ефективні технології освіти 

дошкільнят. Також, у цьому випуску міститься багато 

різноманітних матеріалів. Вони допоможуть вашим 

вихованцям пізнати і відчути в усій повноті дива 

зимової пори, а вам – організувати освітній процес і 

формувати їхню природничо-екологічну 

компетентність відповідно до сучасних вимог. 

 

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

22.html  
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Позакласний час.  

2022. №1-2. 

 

На сторінках журналу ви знайдете: матеріали для 

патріотичного виховання школярів, розробки 

виховних заходів місяця, годин спілкування, основні 

питання для проведення батьківських зборів, 

дидактичні матеріали для здійснення превентивного 

виховання, а також вкладку для клубних працівників. 

 

https://www.vdv.net.ua/component/content/article/2-

uncategorised/407 

 

 

 

 

 

 

Практика управління закладом освіти. 

2022. №2. 

 

У лютневому номері йдеться про новації не лише в 

оплаті праці, а й про те як по-новому оформити 

повідомлення про прийняття на роботу, як 

виготовляти бланки документів, щоб вони 

відповідали ДСТУ 4163:2020. А ще  – алгоритм, щоб 

організувати педагогічну інтернатуру; підказки, щоб 

перевірити, чи всі зміни в організації харчування 

запровадили.  

Це лише частина рішень робочих ситуацій, які 

знайдете в цьому номері. А найцікавіше – попереду. 

Тож залишайтесь з нами. 

https://edirshkoly.mcfr.ua/  

 

 

Дякуємо за увагу! 

https://www.vdv.net.ua/component/content/article/2-uncategorised/407
https://www.vdv.net.ua/component/content/article/2-uncategorised/407
https://edirshkoly.mcfr.ua/

