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XXI століття: нове суспільство, нові винаходи, 

нові технології, нові підходи у розвитку освіти, 

оновленні і розкритті особистості. Освіта

відіграє вирішальну роль у становленні сучасного

суспільства, бо саме інформація, знання

визначають і матеріальне, і духовне життя.

У вищій школі молодь, поряд з примноженням

знань, має постійно набувати нового досвіду, 

виробляти позитивні звички, риси характеру. 

Бібліотека будучи одним із головних підрозділів

ВНЗ, може не лише допомагати у вирішенні

найскладніших проблем навчання, але й впливати

на формування ціннісних орієнтацій, розвиток

інтелектуального та психологічного розвитку

особистості, готової відповісти на виклики

сучасного життя. Тож, здобувайте освіту і не 

бійтеся рухатися на зустріч новому досвіду, а 

мудрі книги Вам в цьому допоможуть.



Фіцула М. М. Педагогіка вищої школи: Навчальний посібник / М. М. Фіцула

— К.: «Академвидав», 2006. — 352 с. (Альма-матер).

 У навчальному
посібнику розкрито
загальні засади 
педагогіки вищої
школи, теорії навчання
і виховання
студентської молоді, 
управління навчально-
виховним процесом у 
вищому навчальному
закладі.    Для студентів
вищих навчальних
закладів. 



Атанов Г.О. Знання як засіб навчання: Навч. посібник / Г. О. 
Атанов - К.: Кондор, 2008. - 226 с. 

 У книзі розглянуто
багато особливостей і 
властивостей знань. 
Показано, як слід
найефективніше
подавати й отримувати
знання, як їх
використовувати для 
виконання різних
завдань та як 
контролювати. Для 
викладачів, аспірантів, 
студентів.



Титаренко Т. М. Життєвий світ особистості: у межах і за межами 
буденності /  Т. М. Титаренко. – К.: Либідь, 2003. – 376с.

 Книгу присвячено
особистості, яка 
повсякденно створює, 
вибудовує світ, у якому
живе. Читач зможе
визначити стратегії
розв’язання кризових
ситуацій та можливості
здійснення
відповідальних життєвих
виборів. Для студентів, 
аспірантів та широкого 
загалу.



Соціально-психологічна профілактика стресів та стресових розладів в учнів
та студентів : навчально-методичний посібник / За ред.. В. Г. Панка, І. І. 

Цушка. – К.: Ніка-Центр, 2007. – 164 с.

 На сучасному етапі розвитку

психологічної науки стрес

привертає все більше уваги

дослідників. Тому запобігання

стресовим розладам, 

підвищення опірності до 

стресів є актуальним

завданням системи освіти та її

психологічної служби. Тож, 

будьте не лише здоровими, а й 

стресовитривалими. 

Розрахований на практичних

психологів, викладачів та 

студентів вищих навчальних
закладів.



Титаренко Т. М. Психологічні практики конструювання життя в умовах
постмодерної соціальності: Монографія / Т. М. Титаренко,О. М. Кочубейник, 

К. О. Черемних. – К.: Міленіум, 2014. – 206 с.

 Автори пропонують
розглянути
психологічні практики, 
які дають змогу гнучко
реагувати на соціальні
зміни та не боятись
рухатися на зустріч
новому досвіду. Для 
студентів, аспірантів, 
науковців.



Чуйко О. М. Гендер і кар’єра : навчальний посібник / О. М. Чуйко, Н. В. 
Куравська. – Івано-Франківськ : «Вид-во Супрун В. П.», 2019. – 364 с.

 У навчальному посібнику
розкриті гендерні
аспекти кар’єрного
розвитку особистості та 
правові аспекти
гендерної політики на 
ринку праці України. 
Рекомендовано 
психологам, соціологам і 
всім, хто цікавиться
гендерними аспектами 
розвитку кар’єри.



Немеш О. М. Практична психологія віртуальної реальності: монографія / О. 
М. Немеш. – К.: Видавничий дім «Слово», 2015. – 320с.

 Сучасний Інтернет займає
все більше місця в 
повсякденному житті
звичайної людини. Виникає
новий різновид діяльності –
діяльність в Інтернеті. Тому 
і виникає потреба 
психологічного
дослідження, а інколи й 
психологічного супроводу
цього різновиду діяльності
homo sapiens,  про це і не 
тільки ви зможете
прочитати в даній книзі. 
Може становити інтерес для 
студентів, аспірантів, 
науковців.



Чмут Т. К. Етика ділового спілкування / Т. К. Чмут, Г. Л. Чайка. 
– К.: Вікар, 2006. – 223с. (Вища освіта XXI століття)

 Автори розглядають
спілкування як особливий
вид творчої діяльності
людини та загальнолюдську
цінність. Поряд з 
теоретичними матеріалами
у посібнику подаються
практичні поради, які
допоможуть вам краще
пізнати себе та інших
людей, внести відповідні
корективи у свою поведінку
і поведінку осіб, які
спілкуються. Для усіх, хто
прагне до підвищення
культури спілкування.



Зузак М.  Крадійка книжок : роман / М. Зузак; пер з англ. Н. Гоїн. –
Харків: Книжковий клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2018. – 416 с.

 І на останок, чудова книга 
австралійського
письменника Маркуса
Зузака, яку повинна 
прочитати кожна молода 
людина - «Крадійка
книжок»! Книга 230 тижнів
знаходилася у Топі
американських рейтингів. 
Ця книга про слова, про 
слова, які не тільки
вимовляють, а з яких
складають життя та 
втішають людей.  Про слова 
любові, краси і 
надзвичайної поваги до 
людини.



А завершити нашу віртуальну

зустріч хочеться словами

класика :

«Навчайтесь і читайте. 

Читайте  книжки серйозні. 

Життя зробить усе інше!»

Ф. Достоєвський



Віртуальну книжкову виставку для 
вас підготували працівники 
студентського абонементу 

бібліотеки
Дякуємо за увагу!


