
 

Нові надходження журналів до бібліотеки УДПУ 

імені Павла Тичини у грудні 2022 року 

Запрошуємо наших користувачів ознайомитися з журналами, які надійшли до 

бібліотеки УДПУ імені Павла Тичини у грудні 2022 року. Пропонуємо до 

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

та цікавих матеріалів. 

Вища освіта України. 2022. № 3 

На сторінках журналу ви знайдете: 

 Книга у структурі інформаційного простору освіти. 

 Формування інклюзивної культури фахівців галузі 

спеціальної освіти. 

 Соціальна згуртованість освітніх спільнот в умовах 

кризових станів. 

Усі ці та інші актуальні теми детально розкривають у даному 

номері.  

 

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

 

Практика управління дошкільним закладом. 

2022. № 8 

У цьому випуску є багато різноманітних матеріалів: 

 Зміни в законодавстві та їх упровадження, а також 

про оновлені правила надання відпусток.  

 Навчитеся розв’язувати робочі ситуації. Наприклад: 

як розпрощатися з працівником, який співпрацює з 

окупантами.  

 Підвищите майстерність за всіма напрямами 

управлінської діяльності. 

 

https://ezavdnz.expertus.com.ua/?mid=39634  

https://wou.npu.edu.ua/index.php/2022-r
https://ezavdnz.expertus.com.ua/?mid=39634


 

Український ботанічний журнал. 2022. № 4 

У цьому номері журналу на вас чекають такі рубрики: 

 Систематика, флористика, географія рослин. 

 Гриби і грибоподібні організми. 

 Мікологічні знахідки. 

 Біотехнологія, фізіологія, біохімія. 

І це лише незначна частина корисних матеріалів даного 

журналу. 

 

https://ukrbotj.co.ua/pdf/79/4/ukrbotj-2022-79-4.pdf  

Український ботанічний журнал. 2022. № 5 

На сторінках журналу ви знайдете такі рубрики: 

 Систематика, флористика, географія рослин. 

 Геоботаніка, екологія, охорона рослинного 

світу. 

 Структурна ботаніка. 

 Біотехнологія, фізіологія, біохімія. 

 

https://ukrbotj.co.ua/pdf/79/5/ukrbotj-2022-79-5.pdf  

 

https://ukrbotj.co.ua/pdf/79/4/ukrbotj-2022-79-4.pdf
https://ukrbotj.co.ua/pdf/79/5/ukrbotj-2022-79-5.pdf


 

Український педагогічний журнал. 2022. № 2 

У цьому випуску є багато різноманітних та корисних  

матеріалів: 

 Організація освіти в умовах війни: рекомендації 

міжнародних організацій. 

 Стан дистанційного навчання математики під 

час війни в Україні. 

 Педагогічні закономірності та їх роль у новій 

початковій школі. 

І це лише третина рішень робочих ситуацій, які описані 

в цьому номері журналу. 

 

https://uej.undip.org.ua/index.php/journal/issue/view/36  

Український хімічний журнал. 2022. № 3   

Український хімічний журнал» є одним із найстаріших 

і єдиним в Україні широко профільним фаховим 

виданням, 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/214/3-2022  

https://uej.undip.org.ua/index.php/journal/issue/view/36
https://ucj.org.ua/index.php/journal/issue/view/214/3-2022


 

Фінанси України. 2022. № 6 

У цьому випуску Ви знайдете інформацію про:  

 Фінанси інституційних секторів економіки. 

 Податкову політику. 

 Монетарну політику. 

Усі ці та інші актуальні теми детально розкривають у 

даному номері. 
 

https://finukr.org.ua/?page_id=17&mode=view&lang=uk&ye

ar=2022&issueno=6  

Юридична Україна. 2022. № 6 

На сторінках журналу ви знайдете такі рубрики: 

 Теорія та історія держави і права. 

 Міжнародне право.      

 Цивільне право. 

 Історичні свідчення. 

І це лише незначна частина корисних матеріалів даного 

журналу. 

 

http://yu.yurincom.com/nomer-6-2022/  

https://finukr.org.ua/?page_id=17&mode=view&lang=uk&year=2022&issueno=6
https://finukr.org.ua/?page_id=17&mode=view&lang=uk&year=2022&issueno=6
http://yu.yurincom.com/nomer-6-2022/


 

Юридична Україна. 2022. № 7 

У цьому номері журналу на вас чекають нові 

статті: 

 Господарське право. 

 Нотаріат. 

 Міжнародне право. 

Усі ці та інші актуальні теми детально 

висвітлюють у даному номері. 

 

http://yu.yurincom.com/nomer-07-2020/  

Підготував інформаційно-бібліографічний відділ  

бібліотеки УДПУ імені Павла Тичини 

http://yu.yurincom.com/nomer-07-2020/

