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Дарування книг бібліотекам – це давня форма 
доброчинності та надійне джерело поповнення
фонду, це безкорисна щедрість та добра воля 

дарувальника.  Якщо книг надходить від
читачів в дарунок багато, то – це престиж  
бібліотеки , її колективу, її місця у житті

студента. Пропонуємо вашій увазі частинку 
подарованих книг.



Навчальний посібник «Психологія 

педагогічна : Хрестоматія» зорієнтований 

на вирішення проблеми ефективної 

підготовки практичних психологів до 

майбутньої професійної діяльності. В книзі 

наведені роботи, які протягом багатьох 

років використовуються при викладанні 

педагогічної психології і тексти які у наш 

час є гостродефіцитними.

Психологія педагогічна: хрестоматія: У 2 ч. / упоряд. Т. О. Гетьман, Т. Д. Кричковська. – Ніжин : НДУ 

ім. М. Гоголя, 2013. – Ч. 1.- 315 с.



Ім’я Йосифа Сліпого  відоме як в Україні, так і 

за її межами. Провідник Греко-католицької 

церкви, верховний архієпископ Львівський і 

Митрополит Галицький. Його слова  про головне 

лихо українців – брак єдності – і сьогодні 

звучать дуже актуально.  «Дух незгоди – це одна 

з найголовніших причин нашого упадку … Тому 

провідною думкою є за всяку ціну втримати 

єдність…»

Киричук О. С. Кардинал Сліпий/ О. Киричук. – Харків: Фоліо, 2018. – 125 с..: іл. – (Знамениті 

українці)



Ніна Полив’яна – поетеса з міста 

Прилук на Чернігівщині. ЇЇ 

творчість – чуттєва лірика, що 

тяжіє до народної пісні. Багато її 

віршів стали піснями знаних 

композиторів, їх виконують і 

титуловані співаки.

Полив’яна Н. Музика любові : Вірші / Н. Полив’яна. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2007. – 120 с.



У центрі цього історичного 

роману – психологічний художній 

аналіз трагічних подій XVIII ст. 

пов’язаних з руйнуванням  

славної козацької столиці –

Батурина.

Іваничук Р. Орда : роман/ Р. Іваничук. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2016. – 272 с.



Автор повісті вводить читача у складні 

часи історії України, коли зовнішні вороги –

Польща та Московія, будучі не в змозі 

«проковтнути» всю Україну, сіяли розбрати 

між козаками і селянською біднотою. Так 

чинили вони у 1917-1920 рр., коли Україна 

намагалася вибороти свою 

незалежність,так чинить і сучасна Росія 

щодо України, будучі не в змозі позбавитись 

своїх імперських синдромів.

Будзиновський В. Т. Під одну булаву /В. Т. Будзиновський . – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. – 128с.



Як любити себе – й не бути 

самозакоханим? Як кохати іншого не 

зв’язуючи себе путами залежності? 

Як відшукати серед несправжніх тіней 

любові – любов істинну? Над цими та 

багатьма іншими важливими 

питання нашого життя 

замислюється Ошо О. у своїй книзі 

«Любов, свобода, самобутність».

Ошо О. Любов, свобода, самобутність : нове бачення стосунків / О. Ошо; пер. з англ. І. Шувалової. –

Львів : Вид-во Terra Incognita, 2017. – 288 с.



Драматичні події, описані в романі –

це спроба повернутися в часі назад та 

підняти на поверхню не досліджені 

раніше теми: боротьба і перемога 

українців. Час минає, але ворог нині 

той самий. Тому роман сучасний, а 

екранізація на часі.  Український 

читач потребує власних героїв і вони 

йдуть: зі сторінок на екрани.

Кокотюха А. Червоний : роман / А. Кокотюха. – Харків : Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 

2017. – 320 с. : іл.



Найкращий роман десятиріччя –

короноване слово, яке вразило 

літературну Україну! Володимир Лис 

дуже чуттєвий автор, який створює 

історії та долі людей. Людей, які 

близькі нашому серцю, простих 

українців, селян. Тим самим 

зароджуючи у своїх читачів зерно 

любові до України.    

Лис В. С. Століття Якова : роман / В. С. Лис . – Харків : Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 

2017. – 240 с. : іл.



Ми завжди щиро і безмежно вдячні  всім 
дарувальникам  за подаровані книги, а саме нашим 

студентам : Головань О. І., Євлаш О.А., 
Михайленко Н. С., Макаренко В. О.,Кривенко І. О., 

Лисенко О. Ю., Ющенко С. М., та ін.

Ми впевнені – ваші дарунки обов’язково знайдуть 
своїх  читачів  і стануть важливою частинкою 

нашого цікавого і змістовного фонду.

Виставку підготувала  Ю.  Рожок


