
Нові надходження журналів до бібліотеки УДПУ 

імені Павла Тичини у вересні 2022 року 
 

Запрошуємо наших користувачів ознайомитися з журналами, які надійшли до 

бібліотеки УДПУ імені Павла Тичини у вересні 2022 року. Пропонуємо до перегляду 

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

матеріалів.  

 

 

 

Всесвітня література в школах України. 2022. № 2-3 

У цьому номері журналу на вас чекають нові статті: 

 Новий навчальний предмет нової української 

школи. 

 Елементи медіаграмотності під час вивчення 

художніх творів. 

 Учителі обирають інтеграцію. 

Про це та багато іншого Ви дізнаєтесь із 

запропонованого номеру цього журналу. 

 

https://pedpresa.ua/project/vsesvit-literatura/  

 

 

 

 

Інформаційний збірник для освітян. 2022. № 6 

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 початок 

навчального року під час воєнного стану в Україні, а 

також про підготовку до початку та особливості 

організації освітнього процесу в 2022/2023 навчальному 

році. 

 

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

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


 

 

 

 

 

Історія в рідній школі. 2022. № 2-3 

У новому номері журналу на вас чекають нові статті: 

 Інструменти коучингу в професійному розвитку 

вчителя історії 

 Методичні рекомендації до проведення уроку для 

закладів загальної середньої освіти.  

 Практична підготовка майбутніх учителів 

історії у педагогічних ВНЗ України: проблеми та 

виклики.  

Багато публікацій і заходів на актуальні теми є на 

сторінках даного журналу. 

 

 

https://pedpresa.ua/project/history/  

 

 

 

 

Київ. 2022. № 5-6 

Київ – це літературно-художній і громадсько 

політичний журнал письменників України. 

На сторінках журналу ви знайдете поезію, прозу, 

критику, мистецтво: 

 Оля Гайдамака: «В час руйнувань важливо 

створювати прекрасне…» 

 Сергій Грабар. Місто і місця сили. 

 Марина Пономаренко. Бережи свою лють. 

 

 

 

 

https://nspu.com.ua/ofitsijno/vijshov-novij-vipusk-zhurnalu-kiiv-5-6-2022/  

 

 

https://pedpresa.ua/project/history/
https://nspu.com.ua/ofitsijno/vijshov-novij-vipusk-zhurnalu-kiiv-5-6-2022/


 

 

 

 

 

Особлива дитина: навчання і виховання. 2022. №2 

На сторінках журналу ви знайдете: 

 Формування слухо-мовленнєвих навичок у дітей 

з кохлеарними імплантами. 

 До питань створення універсальних освітніх 

програм для дітей з особливими мовленнєвими 

проблемами. 

 Рівні підтримки дітей з ринолалією в 

освітньому процесі. 

Усі ці та інші актуальні теми детально розкривають у 

даному номері. 

 

 

http://ojs.csnukr.in.ua/index.php/Exceptional_child  

 

 

 

 

 

Охорона праці. 2022. №5 

На сторінках журналу багато цікавої інформації для 

ознайомлення читачів з європейськими підходами до 

керування ризиками на робочих місцях, до створення 

ефективних систем управління охороною праці – це 

публікації, вебінари, круглі столи. Матеріали та 

відеозаписи доступні на сайті та в електронному 

Кабінеті охорони праці. 

 

https://ohoronapraci.kiev.ua/journal  

 

 

 

 

 

http://ojs.csnukr.in.ua/index.php/Exceptional_child
https://ohoronapraci.kiev.ua/journal


 

 

 

 

Охорона праці. 2022. №6 

На сторінках журналу ви знайдете: 

 Очистимо Україну від мін і ворогів. 

 Безпека вітроенергетика: досвід роботи в 

Україні іноземних компаній. 

 Твори перемогу. 

Також стануть у пригоді й інші статті даного номера. 

 

https://ohoronapraci.kiev.ua/journal  

 

 

 

 

 

 

 

 

Охорона праці і пожежна безпека. 2022. №6 

У цьому номері журналу на вас чекають нові статті: 

 Як діяти під час загрози в умовах бойових дій 

воєнного стану.  

 Дотримання вимог законодавства та охорони 

праці під час воєнного стану.  

 Подбайте про ЗІЗ для працівників житлового-

комунального господарства.  

Про це та багато іншого Ви дізнаєтесь із 

запропонованого номеру цього журналу. 

 

 

https://oppb.com.ua/journal/zmist-zhurnalu-ohorona-praci-i-pozhezhna-bezpeka-no-6-2022  

 

 

 

 
Підготував інформаційно-бібліографічний 

відділ 

 

 

https://ohoronapraci.kiev.ua/journal
https://oppb.com.ua/journal/zmist-zhurnalu-ohorona-praci-i-pozhezhna-bezpeka-no-6-2022

