
Нові надходження журналів до бібліотеки УДПУ 

імені Павла Тичини у серпні 2022 року 
 

Запрошуємо наших користувачів ознайомитися з журналами, які надійшли до 

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

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

матеріалів.  

 

 

 

Вихователь методист дошкільного закладу. 

2022. №5-6. 

У цьому номері журналу на вас чекають нові ідеї 

для дистанційних занять з дітьми та підказки 

турботливим батькам, як підготувати шестирічок 

до навчання в школі. Також стануть у пригоді 

рекомендації щодо організації літніх прогулянок з 

дітьми. 

 

https://emetodyst.expertus.com.ua/  

 

 

 

 

Дошкільне виховання 2022. №6. 

У новому номері розглядаються важливі питання, 

що знадобиться Вам для роботи у воєнний час: 

 Українські діти – нині в серці світу. 

 Комунікативно-освітній простір закладу 

дошкільної освіти в умовах війни. 

 Адаптація до дитячого садка. 

 Маленькі кроки до великої перемоги. 

Про ці та інші новинки ви дізнаєтеся із 

запропонованого номеру. 

 

https://journals.ua/prof/doshkilne_vyhovannya/35385-

06-22.html    

https://emetodyst.expertus.com.ua/
https://journals.ua/prof/doshkilne_vyhovannya/35385-06-22.html
https://journals.ua/prof/doshkilne_vyhovannya/35385-06-22.html


 

 

 

 

Зарубіжна література в школах України 

2022. №5-6. 

У новому номері журналу до Вашої уваги 

пропонуються наступні статті: 

 Зарубіжна література в Новій українській 

школі. 

 Екологічне виховання в процесі вивчення 

твору. 

 Інтегрований урок зарубіжної літератури 

та англійської мови. 

Також стануть у пригоді й інші статті даного 

номера. 

 

https://zl.kiev.ua/  

 

 

 

 

 

Інформаційний збірник для освітян 2022. №2. 

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. 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/    

 

 

 

 

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


 

 

 

 

Київ 2022. №3-4. 

Київ – це літературно-художній і 

громадськополітичний журнал письменників України. 

На сторінках журналу ви знайдете поезію, прозу, 

критику, мистецтво: 

 Валентина Мастєрова. Миру, господи, миру нам 

треба! 

 Михась Ткач. Життя, прожити в любові до 

слова. 

 Володимир Мазур: «Краса землі – велика сила. 

Вона надихає…» 

 Про це та багато іншого Ви дізнаєтесь із 

запропонованого номеру цього журналу. 

 

https://nspu.com.ua/novini/zustrichajte-novij-vipusk-zhurnalu-kiiv-3-4-2022/  

 

 

 

 

Музичний керівник. №5-6. 

У цьому випуску є багато різноманітних матерiалiв. 

Вони допоможуть вам організовувати освітній процес 

відповідно до сучасних вимог. На сторінках журналу 

ви знайдете: 

 Дистанційка в запитаннях і відповідях. 

 Музичні заняття з дітьми-переселенцями. 

 Теплі поради для пробудження творчої енергії. 

 Як виготовити музичний інструмент із того, 

що росте влітку. 

Також стануть у пригоді й інші статті даного номера. 

 

 

https://emuzker.expertus.com.ua/announce  

 

https://nspu.com.ua/novini/zustrichajte-novij-vipusk-zhurnalu-kiiv-3-4-2022/
https://emuzker.expertus.com.ua/announce


 

Практика управління дошкільним закладом. 

2022. №5-6. 

У цьому номері поради, як можна в умовах 

воєнного стану організувати роботу закладу, а 

саме:  

 Відпустки в умовах воєнного стану. 

 Освітній процес в умовах воєнного стану: 

вісім відповідей на запитання. 

 Шість змін у порядку організації 

інклюзивного навчання. 

 Виправляємо п’ять поширених помилок в 

оформленні документів.  

Усі ці та інші актуальні теми детально розкривають 

у даному номері. 

 

https://ezavdnz.expertus.com.ua/   

 

 

Український географічний журнал 2022. №1. 

Журнал висвітлює результати фундаментальних і 

прикладних природничо- та суспільно- 

географічних досліджень, картографії та 

геоінформатики, геоекології. Публікує також 

оригінальні наукові статті з методології 

географічних досліджень, історії науки. Вміщує 

рецензії, хроніку географічних подій. 

“Український географічний журнал” включено до 

Переліку фахових видань України за 

спеціальностями 103, 106. Категорія А (наказ 

Міністерства освіти і науки України 28.12.2019 р. 

№1643). 

 

Журнал індексується в міжнародних  наукометричних  базах даних Scopus, Index 

Copernicus International, а також Google Scholar, CrossRef Database, Ulrich's Periodicals 

Directory. 

https://ukrgeojournal.org.ua/uk/view-archive  

 

https://ezavdnz.expertus.com.ua/
https://ukrgeojournal.org.ua/uk/view-archive


 

 

Фінанси України 2022. №3. 

У журналі висвітлюються актуальні наукові 

питання економіки та фінансів, зокрема: 

 Податкова політика. 

 Місцеві фінанси. 

 Фінанси інституційних секторів економіки. 

 Ринок фінансових послуг. 

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=1 

 

 

 

 

 

 

Фінанси України 2022. №4. 

У журналі висвітлюються актуальні наукові 

питання економіки та фінансів, зокрема: 

 Податкова політика. 

 Управління державними фінансами. 

 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 

 

 
Підготував інформаційно-

бібліографічний відділ 

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=1

