


На виставці продемонтровано низку книг 
психологічного напрямку.

Всеукраїнський день психолога — це привід сказати 
«спасибі» людям, які розділяють чужі проблеми, 
горе і радості, а також допомагають іншим 
знаходити себе в цьому житті.

Часто говорять, що психологія — це наука про 
душу, з якої вилучене дослідження душі. Психологія 
відповідає на запитання про те, чому людина 
поводиться так чи інакше

Життя людини — дуже непередбачуване і 
бурхливе. Воно може дарувати нам хвилини щастя і, 
у той самий час, приносити багато клопоту, 
неприємностей і зла. Іноді людині важко утримати 
тягар цих проблем на своїх плечах, і вона може 
втратити надію, віру в себе, а найголовніше — своє 
здоров'я. Уникнути цього нам допомагають мудрі 
поради досвідчених фахівців – психологів.

У професійне свято «День психолога» ми 
приєднуємося до численних привітань на адресу 
наших шанованих і завжди дбайливих психологів і 
бажаємо їм та їхнім пацієнтам міцного здоров’я і 
людського щастя — частіше бути в колі люблячої 
родини і радіти життю, оскільки, як відомо, воно 
прекрасне!



Максименко С.Д. Загальна психологія: навчальний посібник.- Київ«Центр 
навчальної літератури».- 2004.-272 с..

Підручник являє собою виклад основ 
нормативного курсу загальної 
психології. У ньому розкрито загальні 
питання психології, розглянуто 
закономірності психічних процесів, 
психічної діяльності, емоційно-
вольову сферу особистості, її 
індивідуальні особливості, висвітлено 
питання психології особистості, 
колективу та спілкування.



Терлецька, Л. Г.Психологія здоров’я : арт-терапевтичні технології : навч. 
посібник / Л. Г. Терлецька. – 2-е видання. – К. : Видавничий дім “Слово”, 

2017. – 128 с.

Арт–терапевтичні технології 

представлені методами роботи 

з талісманами, мандалами, 

метафорами і казками. У 

посібнику також містяться 

приклади використання арт-

терапевтичних методик у 

консультаційній і 

психокорекційній роботі 

практикуючого психолога з 

дорослими і дітьми.



У книзі послідовно розкриваються основи 

сучасної психології, розвиток психологічних 

знань з найдавніших часів до наших днів. 

Подаються конкретні рекомендації щодо 

оптимізації поведінки людини.

Посібник написано з урахуванням найновіших 

досягнень вітчизняної та зарубіжної 

наукової думки у галузі психології. Засвоєння 

матеріалу  сприятиме формуванню 

соціально-психологічної компетентності, 

соціальної мобільності та особистої 

конкурентоспроможності.

Русинка І.І. Психологія: навчальний посібник.-К.: Знання, 2007.-367с.



У посібнику розглядаються актуальні 

проблеми сучасної психодіагностики, її 

теоретичні положення щодо питань 

загальної теорії тестології, змістовної 

характеристики психологічних методів 

дослідження, принципів та умов 

використання при діагностичному 

обстеженні.

Скребец В.А. Психологическая диагностика:учеб.пособие.- К.:МАУП, 1999.-

120с



Навчальний посібник знайомить із

загальним станом вивчення емоційної 

сфери психіки, емоцій і почуттів 

особистості в зарубіжній та 

українській психології. Oсновну увагу 

приділено теоріям емоцій, змістові 

емоційної сфери, емоційним рисам, 

переживанням та станам 

особистості, особливостям її 

емоційного самопізнання. Для 

студентів вищих навчальних закладів.

Кириленко, Т. С. Психологія: емоційна сфера особистості : навчальний 

посібник для студ. вузів / Т. С. Кириленко ; гол. ред. С. В. Головко. – К. : 
Либідь, 2007. – 256 с.



У книзі професора Бондаренко А.Ф. вперше 

у вітчизняній психології дається 

систематизоване опис основних напрямків 

сучасної психотерапії та психологічного 

консультування. В контексті 

загальновизнаних психотерапевтичних 

парадигм відновлена вітчизняна 

психотерапевтична традиція, домінуюча 

до класичної російської філософії. 

Відмінною рисою видання є опис реальних 

ситуацій психологічної допомоги з 

особистого досвіду автора.

Бондаренко А.Ф. Психологическая помощь: теория и практика.-К.: «Освита 

Украины», 2007.-332с



Навчальний посібник містить 

систематизований виклад авторського 

курсу психології Я-концепції. Змістовно і 

структурно обіймає розділи, в яких 

послідовно висвітлюється проблематика 

обґрунтування, формування ,розвитку і 

самотворення найунікальнішого 

феномена самосвідомості людини,а 

також додатки,основне наповнення яких 

становлять психодіагностичні методики 

дослідження окремих компонентів Я-

концепції людини.

Гуменюк О.Є. Психологія Я-концепції: навчальний посібник.-

Тернопіль:Економічна думка,2004



У навчальному посібнику розкрито різні 

підходи, погляди й позиції вчених на те 

чи інше питання, явище, проблему. Це 

дає змогу студентами не лише 

осмислити їх, а й сформувати широкий 

психологічний кругозір. Водночас у 

написанні навчального посібника автор 

дотримується власної 

психоенергетичної концепції психіки і 

психічного та побудованої на її основі 

психологічної структури особистості.

Варій М.Й. Загальна психологія: підручник.-К:»Центр учбової літератури».-
2007.-968с



В енциклопедії у термінах і поняттях 

відображено сучасний рівень розвитку 

психологічної науки, охоплено основну 

інформацію з різноманітних її галузей, 

відомості про багатьох видатних учених-

психологів. Розрахована на психологів-

науковців, практичних психологів, 

спеціалістів соціальної роботи і педагогів, 

викладачів, аспірантів, магістрів і 

студентів вищих навчальних закладів, а 

також на широке коло читачів, які 

цікавляться різними питаннями психології. 

Психологічна енциклопедія/ Автор упор. Степанов О.-К: 
«Академвидав»,2006.-424с



Переглянути запропоновані книги ви зможете у фондах нашої 

бібліотеки!

Віртуальну виставку підготував студентський абонемент 


