
Виховуючи свою дитину, ти виховаєш себе, 
затверджуєш свою людську гідність.

Василь Сухомлинський

“Кожна дитина в якійсь мірі геній, 

і кожен геній в якійсь мірі дитина ”

А я люблю, коли сміються діти,
Коли на личку радість виграє.
А усмішка ясним промінням світить...
І в цьому мудрість виховання є. 

Віртуальна виставка



88.837
П86

Психологічна діагностика обдарованості : моногр. 
/ Р. О. Семенова [та ін.] ; ред. Р. О. Семенова ; НАПН України, Ін-т 
психології ім. Г. С. Костюка. – Кіровоград : Імекс ЛТД, 2012. – 172 c.

У монографії представлені результати 
теоретико-емпіричних досліджень 

науковців лабораторії психології 
обдарованості Інституту психології імені 

Г. С. Костюка НАПН України, присвячених 
методологічним основам 

психодіагностики обдарованості на 
різних етапах онтогенезу.



Книга американских авторов доктора
Р. Дрейкурса и В. Золц «Счастье вашего 
ребёнка» представляется родителям. Она 
посвящена воспитанию детей в семье. 
Как отреагировать на тот или иной поступок 
ребёнка?
Как понять мотивацию поведения детей? 
Правильные ли методы воспитания
используются в семье?

74.9
Д73
Дрейкурс Р. 

Счастье вашого ребёнка : книга для родителей / Р. Дрейкурс,
В. Золц ; под ред. А. В. Толстых . – М., 1986. – 240 с.



74.13я73
Г60
Голець Марія Іванівна. 

Етика матері і дитини: Нарис з історії виховання дітей раннього 
віку : навч. посіб. [для студ. ВНЗ] / М. І. Голець. – К. : Вища шк., 2005. – 159 с.

Висвітлено філософсько-педагогічні погляди на 
виховання дітей раннього віку від давніх часів 
до наших днів. Розглянуто проблеми 
підготовки матері до виховання дитини, 
психологічні особливості навчання матері.

Коли дитина змалку розуміє,
Що від любові розпочався світ,
Добро і злобу розрізнити вміє
І має доброту з маленьких літ
В своїй душі і наміри хороші,
А світло серця людям роздає
Від щедрості людської, не за гроші...
От в цьому мудрість виховання є. 



В семье появился ребёнок, он 
растёт на ваших глазах, с вашей 
помощью делает первые шаги, 
вы удовлетворяете его «хочу» и 
«не хочу». Так почему же дети 
бывают непослушными, откуда 
берутся детские прихоти, 
которые приносят нам немало 
огорчений?

372
Б15
Баєв Б. Ф.

Чи знаєте ви свою дитину? / Б. Ф. Баєв. – К., 1985. – 80 с.



74.9
Б24
Бардиан А. М.

Воспитание детей в семье 
: психолого-педагогические 
очерки / А. М. Бардиан. – М., 1972. 
– 159 с.

Книга поможет родителям в
трудном поиске

правильных путей
воспитания, в освоении
необходимых для этого

знаний психологических и
возрастных особенностей

детей – маленьких и
больших.



74.9
В23

Ваш ребенок / И. И. Гребешева [и др.] ; под ред. И. И. Гребешевой. 
– М. : Медицина, 1990. – 384 c.

Воспитать и вырастить 
здорового ребёнка –
сложная наука, которая 
требует не только 
врождённого дара, но и 
немалых знаний, 
определённой 
подготовки. Авторы книги 
– известные детские 
врачи – познакомят вас с 
основами ухода за 
ребёнком, принципами 
рационального питания, 
ролью здорового образа 
жизни и воспитании 
детей.

Виховання це вплив на серце тих, 

кого ми виховуємо.
Лев Толстой 



88.837
В40

Взаємозв’язок когнітивних та особистісних чинників у розвитку 
обдарованості : моногр. / Р. О. Семенова [та ін.] ; за ред. Р. О. Семенової. 
– К. : Педагогічна думка, 2008. – 144 с.

Монографія присвячена проблемі 
взаємозв’язку когнітивних та 
особистісних чинників розвитку 
обдарованості.



74.00я73
Л63
Лисенко Неллі Василівна. 

Етнопедагогіка дитинства : навч.-метод. посіб. [для студ. 
ВНЗ] / Н. В. Лисенко. – К. : Слово, 2011. – 720 c.

У навчальному посібнику

представлено і обґрунтовано

загальнонаукові та методичні

основи викладання української

етнопедагогіки та її вплив на

удосконалення технології

професійної підготовки фахівців

дошкільного профілю у сучасних

вишах різних рівнів акредитації. 



74.9
Щ61
Щербакова Катерина Йосипівна. 

У сім’ї росте дитина / К. Й. Щербакова, Г. І. Григоренко. – К. : 
Неопалима купина, 2006. – 240 с.

У книжці розглядаються

найважливіші питання виховання

дитини в сім’ї, даються поради та

рекомендації щодо

формування основних якостей

особистості дошкільника.

Вчення моє полягає лише в тому, 

щоб мати чисте серце 

і любити свого ближнього як самого себе.
Конфуцій



63.5(4УКР)
Г91
Грушевський Марко Федорович. 

Дитина у звичаях і віруваннях українського народу 
/ М. Ф. Грушевський ; ред.: В. Куценко, Л. Петік. – К. : Либідь, 2006. – 256 с.

Праця українського етнографа,

громадського діяча, єпископа УАПЦ

Марка Грушевського є “пребагатою

збіркою матеріалу про дітей в

українському селі” (І. Франко).

Подано і проілюстровано

дослідження про дитячі іграшки й

забави. Авторський текст

доповнюють коментарі на полях

відомих педагогів, психологів,

медиків, письменників.



74.9
Б20
Балашова Марія Георгіївна. 

Дитина прийшла на землю. Книга з малюнками та 
віршиками для дітей преддошкільного віку, оповідками, казками, 
розповідями для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку, 
з порадами для батьків, які самостійно виховують своїх малят 
/ М. Г. Балашова. – Кіровоград : КДВ, 2000. – 254 c.

Головний зміст і мета сімейного життя –
виховання дітей.

Василь Сухомлинський 

Ця книга замислена автором для дітей 
та батьків. Її зміст допоможе дорослим
членам сім’ї зорієнтуватися при

організації з дітьми, підкаже батькам

напрямок у вихованні їх допитливих

“чомучок”.

http://aphorism.org.ua/search.php?keyword=%CA%EE%ED%F4%F3%F6%B3%E9�
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Рєзанова Тетяна Михайлівна

74.9 Анин Борис Иосифович. Родители за круглым столом / Б. И. Анин. – М. : 
Сов. Россия, 1968. – 142 c.

74.9 Баєв Борис Федорович. Чи знаєте ви свою дитину? / Б. Ф. Баєв. – К. : Рад. 
школа, 1979. – 80 c. – (Б-ка для батьків)

74.9 Балашова Марія Георгіївна. Дитина прийшла на землю. Книга з 
малюнками та віршиками для дітей преддошкільного віку, оповідками, 
казками, розповідями для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку, з 
порадами для батьків, які самостійно виховують своїх малят / М. Г. Балашова. –
Кіровоград : КДВ, 2000. - 254 c. : іл. 

Кожна дитина в якійсь мірі геній, 
і кожен геній в якійсь мірі дитина



88.837 Взаємозв’язок когнітивних та особистісних чинників у розвитку 
обдарованості : моногр. / Р. О. Семенова [та ін.] ; за ред. Р. О. Семенової. –
К. : Педагогічна думка, 2008. – 144 с. : іл., табл.

74.13я73 Голець Марія Іванівна.
Етика матері і дитини: Нарис з історії виховання дітей раннього віку : навч. 
посіб. [для студ. ВНЗ] / М. І. Голець. – К. : Вища шк., 2005. – 159 с. : іл. 

63.5(4УКР) Грушевський Марко Федорович.
Дитина у звичаях і віруваннях українського народу / М. Ф. Грушевський ; ред.: 
В. Куценко, Л. Петік. – К. : Либідь, 2006. – 256 с. : іл. 

67.9(4УКР)
Закон України про охорону дитинства : за станом на 1 березня 2007 року. – Х. 
: ІГВІНІ, 2007. – 64 с.

74.00 Ликов Василь Никифорович.
Етнопедагогіка : навч. посіб. [для студ. ВНЗ] / В. Н Ликов. – Кіровоград : КДПУ, 
2003. – 208 c. 

За більш детальною інформацією ви можете звернутись до бібліотеки, 
інформаційно-бібліографічний відділ.
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