
Нові надходження журналів до бібліотеки УДПУ 

імені Павла Тичини у квітні  2022 року 
 

Запрошуємо наших користувачів ознайомитися з журналами, які надійшли до 

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

перегляду короткий огляд номерів періодики, де на Вас чекає багато 

корисних та цікавих матеріалів. 

 

 

 

Діловодство. 2022. № 1-2. 

 

На сторінках журналу ви знайдете відповіді на такі 

питання: 

• Оформлення наказів за новим стандартом. 

• Написання прізвищ за новим ДСТУ 4163:2020. 

• Договір найму: види та особливості укладання. 

• Заохочення працівників до здорового способу 

життя. 

Також стануть у пригоді й інші статті даного номера. 

https://e.dilovodstvo.com/  

 

 

 

Казна України. 2022. № 1. 

 

На сторінках журналу ви знайдете: 

• Казначейство і територіальна реформа: один 

район – одна громада. 

• Новації у бюджетній та фінансовій звітності 

державного сектору. 

• Електронний архів України: створення, 

функціонування, перспективи.  

Про ці та інші новин ви дізнаєтеся з запропонованого 

номеру. 

https://ck-oda.gov.ua/holovne-upravlinnya-derzhavnoji-

kaznachejskoji-sluzhby-ukrajiny-u-cherkaskij-oblasti/  

https://e.dilovodstvo.com/
https://ck-oda.gov.ua/holovne-upravlinnya-derzhavnoji-kaznachejskoji-sluzhby-ukrajiny-u-cherkaskij-oblasti/
https://ck-oda.gov.ua/holovne-upravlinnya-derzhavnoji-kaznachejskoji-sluzhby-ukrajiny-u-cherkaskij-oblasti/


 

Музичний керівник. 2022. № 1. 

В новому номері журналу висвітлюються такі 

основні новинки: 

• М’які навички для жорстокого світу:  

розвиваємо за допомогою імпровізації. 

• «Оповідки маминої ковдри» –   

музично-оздоровчі прийоми, щоб формувати soft 

skill. 

• Як розвивати мовлення на музичних 

заняттях. 

• Музична ширма: старий/новий засіб 

театралізації. 

Про ці та інші новин ви дізнаєтеся з 

запропонованого номеру. 

https://emuzker.mcfr.ua/announce?mid=39831  

 

 

 

 

 

Музичний керівник. 2022. № 2 

На сторінках журналу ви знайдете: 

• Музична діяльність дітей з особливими 

потребами в інклюзивній групі. 

• Принципи інклюзивної освіти. 

• Методична картотека з програмою 

Microsoft Access крок за кроком. 

Багато публікацій і заходів на актуальні теми є на 

сторінках даного журналу. 

 

https://emuzker.mcfr.ua/announce?mid=39831  

 

 

 

 

 

https://emuzker.mcfr.ua/announce?mid=39831
https://emuzker.mcfr.ua/announce?mid=39831


 

 

Охорона праці і пожежна безпека. 2022. № 2. 

 

У цьому номері, подана інформація щодо останніх 

змін та відповіді на такі запитання: 

• «У чому суть відмінності між планами 

заходів та цілісною стратегією в   

ризик-орієнтованій СУОП?» 

•  «Як мінімізувати ризики на будмайданчику?»  

• «Дистанційна та надомна робота. Безпечні 

умови праці та соціальний захист». 

• «Засоби захисту під час роботи на висоті – 

надійна страховка від падіння». 

Усі ці та інші актуальні теми детально розкривають 

у даному номері. 

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

 

 

 

Палітра педагога. 2022. №2. 

 

Готові виховувати майбутніх дослідників, інженерів 

і винахідників? Тоді цей випуск для вас. 

• Як організувати дослідницьку діяльність? 

• Педагогічна майстерня з моделювання 

освітньої діяльності за напрямами. 

• STREAM-освіта. 

• «Яблучна лабораторія». 

• Освітні ситуації для дітей дошкільних груп. 

Це лише частинка відповідей на  запитання, які 

можуть виникнути в журналі. Решта – на сторінках 

цього номера. 

https://journals.ua/prof/palitra_pedagoga/35128-01-22.html 

 

 

Підготував інформаційно-бібліографічний відділ 

бібліотеки УДПУ 

https://mediapro.ua/product/okhorona-pratsi-i-pozhezhna-bezpeka
https://journals.ua/prof/palitra_pedagoga/35128-01-22.html

