
Нові надходження журналів до бібліотеки УДПУ 

імені Павла Тичини у червні та липні  2022 року 
 

Запрошуємо наших користувачів ознайомитися з журналами, які надійшли до 

бібліотеки УДПУ імені Павла Тичини у червні та липні 2022 року. Пропонуємо до 

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

цікавих матеріалів.  

 

 

Довідник спеціаліста з охорони праці 2022. № 5-6. 

Журнал «Довідник спеціаліста з охорони праці» завжди 

готовий допомогти. 

Вам неодмінно стануть у пригоді наступні статті цього 

номера: 

 Розслідування нещасних випадків під час війни. 

 Пожежна безпека й цивільний захист під час війни. 

 Комплексні заходи з охорони праці: як розробити 

та впровадити. 

У номері, як завжди, багато актуальних новин, 

рекомендацій експертів та їхніх відповідей на ваші 

запитання. 

 

  https://esop.mcfr.ua/  

 

 

Зарубіжна література в школах України 

2022. №2. 

У новому номері журналу висвітлюються наступні статті: 

 Урок-молитва за Україну. 

 Друга світова війна очима поетів. 

 Античне відлуння у творчості Тараса Григоровича 

Шевченка. 

На його сторінках Ви знайдете багато публікацій і заходів 

на актуальні теми. 

 

 

 

https://zl.kiev.ua/  

https://esop.mcfr.ua/
https://zl.kiev.ua/


 

 

 

 

 

Зарубіжна література в школах України 

2022. №3-4. 

На сторінках журналу ви знайдете: 

 Дві долі які поєднала історія…  Лесь Курбас і 

Микола Куліш. 

 «З Україною в серці. 

 Система уроків з вивченням казкової повісті. 

 Агата Крісті – всесвітньо відома «Королева 

детективу». 

Також стануть у пригоді й інші статті даного номера. 

 

 

https://zl.kiev.ua/  

  

 

 

 

 

Заступник директора школи 2022. № 5-6. 

У журналі ви дізнаєтесь про один із важливих нюансів 

2022/2023 навчального року – перехід учнів, що 

навчалися в новій українській школі, до основної ланки. 

У вас буде чудова можливість ознайомитись з 

рекомендаціями МОН та досвідом колег.  Також у 

номері – приклади оформлення документів асистента 

вчителя, рекомендації як виконати обов’язкові 15 годин 

підвищення кваліфікації з теми інклюзивної освіти, і 

відповіді на ваші запитання. 

 

 

https://ezavuch.mcfr.ua/  

 

 

 

 

https://zl.kiev.ua/
https://ezavuch.mcfr.ua/


 

 

 

 

Іноземні мови 2022. №1. 

На сторінках журналу ви знайдете: 

 Методика навчання іноземних мов і культур у 

закладах вищої освіти. 

 Професійна підготовка майбутніх перекладачів. 

 Досвід роботи вчителів іноземних мов. 

Про ці та інші новин ви дізнаєтеся із запропонованого 

номеру. 

 

 

 

 

http://fl.knlu.edu.ua/issue/view/15454  

 

 

 

 

 

 

Інформаційний збірник для освітян 2022. № 3. 

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 про 

сертифікацію педагогічних працівників, а також 

затверджено рекомендації щодо питань завершення 

2021/2022 навчального року. 

 

 

 

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

 

 

 

http://fl.knlu.edu.ua/issue/view/15454
https://pedpresa.ua/project/info-zbirnik/


 

 

 

 

Палітра педагога 2022. №3-4. 

Скористайтеся матеріалами випуску і разом зі своїми 

вихованцями зустрічайте літо в усій його красі.  

Корисними для Вас будуть наступні статті: 

 Таємниці літо відкриває дітям.  

 Як малята з дощиком подружилися. 

 Сюрприз від Спортивної феї. 

 Про безпеку у природі дбати мають всі – і діти, і 

звірята!  

Також стануть у пригоді й інші статті даного номера. 

 

 

 

https://journals.ua/prof/palitra_pedagoga/35378-05-22.html  

  

 

 

 

Практика управління закладом освіти 2022. №5-6. 

На сторінках журналу ви знайдете: 

 Відпустки в умовах воєнного стану. 

 Як зарахувати до першого класу дитину 

переселенця. 

 Шість змін у порядку організації інклюзивного 

навчання. 

 Чи повинні працівники закладу освіти проходити 

медичний огляд у період воєнного стану. 

 Як діяти в разі радіаційної небезпеки. 

Про ці та інші новини ви дізнаєтеся у цьому  

номері. 

 

https://edirshkoly.mcfr.ua/?mid=39658  

 

 

 

https://journals.ua/prof/palitra_pedagoga/35378-05-22.html
https://edirshkoly.mcfr.ua/?mid=39658


 

 

 

 

Кадровик-01. 2022. №5-6. 

У цьому номері журналу – статті та пам’ятки, які 

допоможуть надати відпустки, оформити дистанційну 

роботу, налагодити роботу з трудовими книжками та 

правильно звільнити під час воєнного стану. 

Користуйтеся оновленим виробничим календарем на 

2022 рік – він враховує дію воєнного стану, а отже, й 

Закону № 2136, до 23 серпня. Ви оціните і дороговказ 

кадровика про працю жінок. Наприкінці номера – 

корисна зведена таблиця про пільги та гарантії жінкам 

у мирний і воєнний час. 

 

 

https://ekadrovik.mcfr.ua/  

 

 

 

 

 

Практичний психолог: дитячий садок 2022. №2. 

У новому номері журналу ви знайдете корисні 

матеріали для роботи з батьками майбутніх 

першокласників, а ще дізнаєтесь про співпрацю з 

медсестрою. Знайдете відповіді на питання проблемної 

поведінки у дошкільників та прояви агресії. 

Ознайомитесь  з публікаціями конспектів до програми 

роботи зі старшими дошкільниками «Незабаром до 

школи: готуємося весело й гуртом». 

 

 

 

 

https://epsiholog.mcfr.ua/  

 

 

https://ekadrovik.mcfr.ua/
https://epsiholog.mcfr.ua/


 

 

 

 

 

Фінанси України 2022. №1. 

У журналі висвітлюються актуальні наукові питання 

економіки та фінансів, зокрема: 

 Управління державними фінансами. 

 Податкова політика. 

 Монетарна політика. 

 Облік та аудит. 

 Ринок фінансових послуг. 

Також стануть у пригоді й інші статті даного номера. 

 

 

 

https://finukr.org.ua/?page_id=17&mode=view&lang=uk&year=2022&issueno=1  

 

 

 

 

 

Фінанси України 2022. №2. 

У журналі висвітлюються актуальні наукові питання 

економіки та фінансів, зокрема: 

 Економічна безпека: теорія, практика, 

управління. 

 Фіскальна політика 

 Ринок фінансових послуг. 

 Монетарна політика. 

 Облік та аудит. 

Це лише частина рішень робочих ситуацій, які знайдете 

в цьому номері. 

 

  

https://finukr.org.ua/?page_id=17&mode=view&lang=uk&year=2022&issueno=2    

 

https://finukr.org.ua/?page_id=17&mode=view&lang=uk&year=2022&issueno=1
https://finukr.org.ua/?page_id=17&mode=view&lang=uk&year=2022&issueno=2


 

 

 

Фінансовий контроль 2022. №4. 

У новому номері журналу висвітлюються такі 

актуальні теми: 

 Працюємо в умовах воєнного стану. 

 Дуальна освіта: нова форма підготовки кадрів для 

органів державного фінансового контролю. 

 Волонтерство. 

 Законодавчі зміни щодо використання майна 

ліквідованих комунальних закладів загальної середньої 

освіти. 

Про це та багато іншого Ви дізнаєтесь із 

запропонованого номеру цього журналу. 

 

https://fincontrolnew.com.ua/  

 

 

 

Український хімічний журнал 2022. №1-2. 

Український хімічний журнал» одне із найстаріших і 

єдине в Україні широко профільне фахове видання, що 

публікує оригінальні та оглядові статті з актуальних 

проблем сучасної хімії, охоплюючи багато її розділів, 

зокрема, неорганічну, фізичну, органічну хімію та хімію 

високомолекулярних сполук. 

 

 

 

 

 

https://ucj.org.ua/index.php/journal/issue/view/212  

 

 

 

 

 

 

Підготував інформаційно-бібліографічний відділ 

бібліотеки УДПУ 

 

https://fincontrolnew.com.ua/
https://ucj.org.ua/index.php/journal/issue/view/212

