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1. Довідкові видання(енциклопедії, словники, 

довідники). 

1.1 Філософія 
Н 72 

1.1 

Новейший философский словарь. –2-е изд., перераб. и доп. – Мн.: Интер-прессервис; 

Книжный Дом, 2001. – 1280 с.  

1763 

Ф 56 

1.1 

Філософський словник соціальних термінів / Під ред. В. Крисаченко. – Х.: Корвін, 2002. – 

672 с. 

Словник є віддзеркаленням нашого часу – з його потребами, запитами і його визначеністю 

щодо основних суспільних і теоретичних цінностей. Цінність словника – підсумування й 

узагальнення досягнень соціальної філософії, підготовка основи для подальших досліджень 

усього сучасного суспільствознавства. 

2011  

Ф 56 

1.1 

Філософський енциклопедичний словник / Гол. ред. В. І. Шинкарук; Національна академія 

наук України Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди. – К.: Абрис, 2002. – 742 с. 

В словнику представлені основні філософські напрями, категорії, поняття філософських 

дисциплін. 

3895 

 

1.2 Соціальна робота 
А 72 

1.2 

Антология социальной работы: В 5-и т. Т.2.Феноменология социальной патологии. 
/Сост. М.В.Фирсов. - М.: Сварогъ- НВФ СПТ,1995. – 400 с. 

545 

А 72 

1.2 

Антология социальной работы: В 5-и т. Т.3.Социальная политика и законодательство в 

социальной работе./ Сост. М.В.Фирсов.- М.: Сварогъ-НВФ СПТ,1995. – 544 с. 

544 

Г 52 

1.2 
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Глосарій із трудового права та соціально-трудових відносин (з посиланням на досвід 

Європейського Союзу) / Перекл. з англ. С.М. Тімакова; За ред. Джанні Арріго та Джузеппе 

Васале. – К.: ВД „Стилос”, 2006. – 431 с. 

4254 

Г 61 

1.2 

Головатий М. Ф., Панасюк М.Б.  Соціальна пролітика і соціальна робота: Термін.- понят. 

слов. – К.: МАУП, 2005. – 560 с. 

4243; 4489 

Д 36   

1.2 

Державна молодіжна політика в Україні: Словник термінів нормативно-правових актів 
— 2-ге вид., доп. та перероб. / Автор-упор. Є.І. Бородін. — Дніпропетровськ: Герда, 2003. – 

345 с. 

Словник - перша спроба систематизувати терміни, що вжинаються в законодавчих та 

нормативних актах України з питань соціального становлення та розпитку молоді. В ньому 

міститься понад 500 визначень, необхідних для впровадження та вивчення державної 

молодіжної політики. 

3986 

Е 64 

1.2 

Енциклопедія для фахівців соціальної сфери / За заг. ред. проф. І.Д. Звєрєвої. – К., 

Сімферополь: Універсум, 2012. – 536 с. 

Енциклопедія містить вісім розділів, в яких систематизовано найпоширеніші поняття, терміни 

й категорії соціальної роботи та соціальної педагогіки, що відображають теоретико-

методологічні основи, зміст і напрями соціальної / соціально-педагогічної роботи, а також 

соціальні інститути та інституції. Зміст термінів, що викладено, розкривається на основі 

новітніх досягнень соціальної педагогіки, психології, філософії тощо. У виданні знайшли 

відображення поняття, які ще не були висвітлені в виданнях подібного характеру, зокрема 

«альтернативний догляд», «патронаж соціальний», «сімейні групові наради», «технологія 

соціальна», «франчайзинг» тощо. 

1457 (ІПСП) 

 

Р 76 

1.2 

Российская энциклопедия социальной работы: В 2-х т. Т.2. / Под. ред. А.М.Панова, 

Е.И.Холостовой; Академия проблем социальной работы Международной Академии 

информатизации; Институт социальной работы. - М.: Институт социальной работы,1997. – 406 

с. 

242 

С 30 

1.2 

Семигіна Т.В. Словник із соціальної політики. – К.: Вид. дім “Києво-Могилянська 

Академія”, 2005. – 253 с. 

У словнику розкривається зміст ключових термінів і понять соціальної політики. Видання 

інкорпорує поняття з права, політології, соціології, економіки, соціальної роботи та соціальної 

педагогіки. 

3781 
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С 48 

1.2 

Словарь социального педагога и социального работника: / Под ред. И.И. Калачевой, Я.Л. 

Коломинского, А.И. Левко; Худож. А.П. Боженов. – 2-е изд. – Мн.: БелЭн, 2003. – 256 с. 

В словаре раскрываются теоретические основы, содержание, формы и методы социальной 

работы и соціально-педагогической деятельности, рассматриваются актуальне вопросы 

соціального развития общества, формирования и воспитания личности. 

4517 

С 48 

1.2 

Словарь справочник по социальной работе. / Под ред.Е.И.Холостовой.- М.: Юрист, 2000. – 

424 с. 

243 

С 48 

1.2. 

Словник-довідник для соціальних педагогів та соціальних працівників/ За заг. ред. А.Й. 

Капської, І. М. Пінчук, С.В. Толстоухової. – К., 2000. – 260 с.  

Словник-довідник є своєрідним посібником і призначається для соціальних працівників і 

соціальних педагогів, які працюють у різних сферах, з дітьми та молоддю. 

138; б/н (ІПСП) 

С 69 

1.2 

Социальная работа и здравоохранение: 200 основных терминов по-английски и по-

русски: Словарь – справочник / Под общ. ред. Н.С.Григорьевой.- М.: Альфа-Принт,1996. – 

50 с. 

222 

С 69 

1.2 

Социальная работа: Словарь-справочник / Под ред.В.И.Филоненко; Сост.: Е.П. Агапов, 

В.И. Акопов, В.Д. Альперович и др.- М.: “Контур”,1998.- 480 с. 

446 

С 69 

1.2 

Соціальна робота: Короткий енциклопедичний словник / Авт. кол. В.П. Андрущенко, В.П. 

Бех, В.А. Башкірєв. – К.: ДЦССМ, 2002. – 536 с. 

Словник дає стисле тлумачення близько 1000 термінів, які широко вживаються у соціальній 

роботі. Вони враховують сучасні надбання вітчизняного і світового досвіду в цій галузі 

наукових знань і професійної діяльності. 

2508; 221 (ІПСП) 

С 69 

1.2 

Соціальна робота / соціальна педагогіка: Понятійно-термінологічний словник / Під заг. 

ред. І.Д. Звєрєвой. – К.: Етносфера, 1994. – 119 с. 

134 

Э 68 

1.2 

Энциклопедия социальной работы: В3-х т. Т.1. - М.: Центр общечеловеческих ценностей, 

1993. – 480 с.  
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1 

Э 68 

1.2 

Энциклопедия социальной работы: В3-х т. Т.2. - М.: Центр общечеловеческих ценностей, 

1993. – 480 с.  

1 

Э 68 

1.2 

Энциклопедия социальной работы: В3-х т. Т.3. - М.: Центр общечеловеческих ценностей, 

1993. – 480 с.  

1 

 

1.3 Соціологія 
Б 72 

1.3 

Большой толковый социологический словарь: В 2-х т. Т.1 (А-О): Пер. с англ. – М.: Вече, 

АСТ, 2001. – 544с 

2258 

Б 72 

1.3 

Большой толковый социологический словарь: В 2-х т. Т.2 (П-Я): Пер. с англ. – М.: Вече, 

АСТ, 2001. – 528с. 

2259 

К 78 

1.3 

Краткий словарь по социологии / Авт.-сост. П.Д. Павленок. - М.: Инфра-М, 2000. – 272 с. 

2487 

Л 81 

1.3 

Лоусон Т., Гэррод Д. Социология. А-Я: Словарь – справочник / Пер. с англ. К.С.Ткаченко. 

– М.: ФАИР- ПРЕСС, 2000. – 608 с. 

Словарь-справочник представляет собой пособие с алфавитным порядком расположения 

статей, что максимально облегчает его практическое применение. 

1223 

С 69 

1.3 

Социологический энциклопедический словарь / Ред.-коорд. Г.В.Осипов. – М.: Изд-во 

НОРМА, 2000. – 488 с. 

1301 

С 69 

1.3 

Социология: Энциклопедия  / Сост. А.А. Грицанов, В.Л. Абушенко, Г.М. Евелькин. – Мн.: 

Книжный Дом, 2003. – 1312 с. 

Энциклопедия «Социология» включает в себя около 1300 аналитических статей, посвященных 

теории и истории социологии, а также новейшим методам сбора и анализа социологических 

данных. 

3518 

С 69 
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1.3 

Соціологія: короткий енциклопедичний словник / Уклад. В.І. Волович, В.І. Тарасенко, 

М.В. Захарченко та ін. – К.: Укр.. Центр духовн. культури, 1998. – 736 с. 

1401 

С 69 

1.3 

Соціологія: терміни, поняття, персоналії: Навчальний словник-довідник / Уклад. В.М. Піча, 

Ю.В.Піча, Н.М.Хома та ін.; За заг. ред. В.М.Пічі. – К.: Каравела, Львів: Новий Світ-2000, 2002. 

– 480 с. 

1338 

Т 77 

1.3 

Труд и социальное развитие: Словарь. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 266 с.  

Словарь содержит свыше 1600 терминов и понятий по современным вопросам труда и 

занятости, социального обеспечения, управления персоналом и международным аспектам в 

развитии. 

2384 

Ф 43 

1.3 

Ферреоль Ж.. Социология: Терминологический словарь.– 2-е изд. – СПб.: Питер, 2003. – 

160 с. 

В данном словаре представлены основные термины и понятия социологии, как классические, 

так и те, чье появление было обусловлено требованием современности. 

2992 

Щ 61 

1.3 

Щербина В.В. Социальные теории организации: Словарь. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 264с.  

В словаре рассматриваются основные понятия и подходы в современной теории организации. 

Основное внимание сосредоточено на малоизвестных в отечественной литературе социальных 

теориях. 

1282 

 

1.4 Психологія 
Б 79 

1.4 

Большой психологический словарь / Б. Мешеряков, В. Зинченко. - СПб.: прайм- 

ЕВРОЗНАК, 2003. – 672 с. – друк. вар., елек. вар. 

В книге более 1600 статей и более 160 отечественных авторов. Объем словаря по сравнению с 

предыдущими изданиями вырос вдвое. 

2740 

Б 79 

1.4 

Большой толковый психологический словарь: Пер. с англ. / Ребер Артур. Т.1-2. – М.: Вече, 

АСТ, 2000.  

1095; 1119 

Б 91 

1.4 
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Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь – справочник по психодиагностике. – 2-е изд., доп. и 

перераб.- СПб.: Питер, 2001. – 528 с. 

Предлагаемое руководство содержит в себе наиболее полный обзор всех существующих и 

используемых профессиональными психологами психодиагностических методик. 

1238 

Б 91 

1.4 

Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь – справочник по психодиагностике. – Киев, 1989. – 

200 с. 

Приводятся около 200 терминов и понятий, а также наиболее распространенных методик 

психодиагностики, которые широко используются нынче в профессиональном отборе и 

расстановке кадров, для контроля психического развития личности и оптимизации обучения, 

прогнозирования социального поведения, изучения личности в медицинских и экспертных 

целях. 

3267 

В 42 

1.4 

Видатні психологи: біографічний довідник/ Упоряд. Т.Шаповал. – К.: Вид. дім «Шкіл. світ»: 

Вид. Л. Галіцина, 2005. – 120 с. – (Б-ка «Шкіл. світу»). 

726 

Е 63 

1.4 

Еникеев М.И. Общая и социальная психология: Энциклопедия.- М.: ПРИОР, 2002. – 560 с. 

1640 

 

К 64 

1.4 

Конюхов Н.И. Словарь-справочник по психологии.- М., 1996. – 160 с. 

534 

К 77 

1.4 

Крайніков Е.В. Психологія розвитку: Словник-довідник. – К.: Арістей, 2004. – 260 с. 

Словник присвячений проблемам психології розвитку людини. У ньому викладено класичні та 

сучасні теорії, що пояснюють феномен психічного розвитку в онтогенезі, результати 

найсучасніших досліджень у галузі психології розвитку; охоплені усі вагомі персоналії та 

школи, що займалися відповідною тематикою. 

3512 

К 85 

1.4 

Крысько В.Г. Словарь – справочник по социальной психологии. – СПб.: Питер, 2003. – 416 

с. 

Словарь является свого рода систематизированным обобщением знаний о социально-

психологических феноменах. 

3344 

Л 42 

1.4 

Лейбин В.М. Словарь – справочник по психоанализу. – СПб.: Питер, 2001. – 688 с . 

2419 
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Н 50 

1.4 

Немов Р.С. Психология: Словарь- справочник: В 2ч Ч.1. – М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. – 

304 с. 

 Словарь- справочник содержит 1500 определений-терминов по различным отраслям 

психологической науки: общей психологии, психофизиологии, возрастной психологии. 

2609 

Н 50 

1.4 

Немов Р.С. Психология: Словарь- справочник: В 2ч.  Ч.2. – М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. - 

352с. 

 Словарь- справочник содержит 1500 определений-терминов по различным отраслям 

психологической науки: общей психологии, психофизиологии, возрастной психологии. 

1195; 2610 

П 37 

1.4 

Платонов К.К. Краткий словар системы психологических понятий: Учеб. пособие для 

учеб. заведений профтехобразования. – 2-е изд., перераб. И доп. М.: Высш. шк., 1984. – 174 с. 

Словарь содержит 1192 наиболее теоретически существенных и практически чаще всего 

используемых психологических термина.Их определения сформулированы как единая система 

иерархически соподчиненных понятий, поэтому словарь помогает понять систему объективно 

существующих психических феноменов. 

440 (ІПСП) 

П 61 

1.4 

Приходько Ю. О., Юрченко В. І. Психологічний словник-довідник: Навч. посіб. - К.: Кара-

вела, 2012. - 328 с. 

У посібнику розкриваються основні поняття загальної, вікової, педагогічної і соціальної 

психології, представлено імена найвідоміших зарубіжних і українських психологів. 

1316 (ІПСП) 

П 86 

1.4 

Психологічний довідник учителя. Книга 1. В 4 книгах /Уупоряд.: В. Андрієвська / За заг. 

ред. С. Максименка – К.: Главник, 2005. – 112 с. 

Зміст психологічного довідника вчителя відбиває сучасний стан розвитку знань з різних 

галузей психологічної науки. Основне спрямування довідника – задовольнити запити вчителів 

щодо психологічної науки. Основне спрямування довідника – задовольнити запити вчителів 

щодо психологічної інформації та зорієнтувати їх у способах застосування психологічних 

знань у шкільній практиці. Довідник є виданням енциклопедичного характеру. 

б/н (ІПСП) 

 

П 86 

1.4 

Психиатрический энциклопедический словарь / Й.А. Стоименов, М.Й. Стоименова, П.Й. 

Коева. – К.: МАУП, 2003. – 1200 с. 

3324 

П 86 

1.4 



8 

 

Психология и психиатрия: Терминологический словарь. - 4-е изд. / Под ред. М. Годфрид. 

– СПб.: Питер, 2003. – 160 с. 

Данная книга является своего рода путеводителем в современной французской терминологии 

по психиатрии и психологии. Каждому термину дается определение и более или менее 

объемное изложение его содержания в зависимости от теоретической и практической 

значимости. 

2696; 3302 

П 86 

1.4 

Психологічна енциклопедія / Автор-упорядник О.М. Степанов. – К.: «Академвидав», 2006. – 

424 с. 

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. 

4431 

П 86 

1.4 

Психологічний довідник учителя: в 4 кн., кн.4. / Упоряд. В.Андрієвськиа. – К., 2005. – 96 с. 

Зміст психологічного довідника вчителя відбиває сучасний стан розвитку знань із різних 

галузей психологічної науки. 

б/н (ІПСП) 

П 86 

1.4 

Психологічний довідник учителя: В 4 книгах. Кн. 2. / Упоряд.: В. Андрієвська; За заг. ред. 

С. Максименка. — К: Главник, 2005. — 112 с. 

Зміст психологічного довідника вчителя відбиває сучасний етап розвитку знань з різних 

галузей психологічної науки. Основне спрямування довідника - задовольнити залити вчителів 

щодо психологічної інформації та зорієнтувати їх у способах застосування психологічних 

знань у шкільній практиці. Довідник є виданням енциклопедичного характеру. 

3982; б/н  (ІПСП) 

П 86 

1.4 

Психологічний довідник учителя: В 4 книгах. Кн. 3. / Упоряд. В. Андрієвська; За заг. ред. 

С. Максименка. — К.: Главник, 2005.— 96 с.  

Зміст психологічного довідника вчителя відбиває сучасний стан розвитку знань з різних 

галузей психологічної науки. Основне спрямування довідника - задовольнити запити вчителів 

щодо психологічної інформації та зорієнтувати їх у способах застосування психологічних 

знань у шкільній практиці. Довідник є виданням енциклопедичного характеру. 

3983; б/н  (ІПСП) 

П 86 

1.4 

Психологія особистості: Словник-довідник / За ред. П.П. Горностая, Т.М. Титаренко. – К.: 

Рута, 2001.- 320 с. 

Словник-довідник дає можливість ознайомитися з історичним і сучасним станом однієї з 

найперспективніших галузей психології – психології особистості. 

1130 

П 86 

1.4 
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Психотерапевтическая энциклопедия / Под ред. Б.Д. Карвасарского. – СПб.: Питер, 2002. – 

1024 с. 

 

2181 

С 48 

1.4 

Словарь по сексологии и сексопатологии (с пояснениями и приложениями) / Сост. Б. 

Зайдинер, В.Курчевенко. – Ростов н/Д.: “Феникс”, 1996. – 608 с. 

Этот медицинский словарь по сексологии содержит около 2000 терминов и фразеологических 

оборотов и терминов. 

2239 

С 48 

1.4 

Словарь-справочник по возростной и педагогической психологии / Под ред. М.В.Гамезо. 

– М.: Педагогическое общество России, 2001. – 128 с. 

Предлагаемое издание содержит сведения о психологических понятиях и предлагается как 

краткий словарь школьного психолога. 

1279 

С 62 

1.4 

Сонин В.А. Классики мировой психологии: Биографический энциклопедический 

словарь / В.А. Сонин, Л.М. Шлионский. – СПб., 2001. – 288 с. 

Словарь содержит сведения об ученых, которые создали новые направления и определили 

пути развития современной психологии. 

2774 

С 79 

1.4 

Степанов С. Популярная психологическая энциклопедия. – М.: Изд-во Эксмо, 2003. – 640 

с. 

Эта энциклопедия призвана совершить то, что не под силу серьёзным академическим 

изданиям: снабдить всех, кто интересуется теоретическими и практическими аспектами 

психологических знаний, точными  и универсальными инструментами, собранными почти за 

два столетия существования и развития психологической науки. Совокупность содержащихся 

в энциклопедии знаний не только поможет вам расширить эрудицию, но и научит более 

проницательно наблюдать окружающий мир, лучше понять людей и себя. 

3666 

Т 52 

1.4 

Толковый словарь психиатрических, психологических, социальных терминов / Сост. 

И.Доненко. - М.: РОБОИ, 2000. – 56 с. 

47; б/н (ІПСП); 354 (ІПСП) 

Т 61 

1.4 

Торохова Е.И. Валеология:Словарь - справочник. – М.: Флинта, Наука, 2002. – 344 с. 

2303 

Ш 23 

1.4 

Шапар В.Б. Сучасний тлумачний психологічний словник. – Х.: Прапор, 2007. – 640 с. 
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Психологічний словник містить близько 2500 термінів, які відбивають сучасний стан 

психологічної науки. У ньому представлені понятійний, методологічний і концептуальний 

апарати основних галузей психології. 

208 

Ш 23 

1.4 

Шапарь В.Б. Рабочий словарь психолога-консультанта / В.Б. Шапарь, О.В. Шапарь, В.Е. 

Россоха; под общ. ред. В.Б. Шапаря. – Ростов н/Д.: Феникс, 2005. – 496 с. 

Психологический словарь содержит более 3 тысяч терминов, отражающих современное 

состояние психологической науки.  

4070; 2857 

 

1.5 Юридична література 
С 48 

1.5 

Словарь-справочник по гражданскому законодательству. – М.: “Шит-М”, 2002. – 122 с. 

В книге расскрывается содержание терминов и норм гражданського законодательства, 

закрепленных в Гражданском кодексе РФ и федеральных законах. 

2228 

Ю 70 

1.5 

Юридична енциклопедія: В 6 т. Т. 1 / Під заг. ред.: Ю. С. Шемшученко. – К.: ”Українська 

енциклопедія”ім.. М.П.Бажана, 1998. – 672 с. 

986 

Ю 70 

1.5 

Юридична енциклопедія: В 6 т. Т. 2 / Під заг. ред. Ю.С. Шемшученко – К.: Укр.. енцикл., 

1999. – 744 с. 

1561 

Ю 70 

1.5 

Юридична енциклопедія: В 6 т. Т. 3 / Під заг. ред. Ю.С. Шемшученко – К.: Укр. енцикл., 

2001. – 789 с. 

1674 

Ю 70 

1.5 

Юридична енциклопедія: В 6 т. Т.4. / Редкол. Ю.С. Шемшученко (гол. редкол.). – К.: 

Укр.енцикл., 2002. – 720 с. 

Юридична енциклопедія – перший в Україні багатотомний систематизований звід знань про 

державу і право. У 4 томі подано 1517 статей, карти та ілюстративний матеріал. 

2734; 2502 

 

1.6. Політика 
Л 17 

1.6 

Лазор О.Д., Лазо О.Я. Місцеве управління: поняття, терміни, визначення: Словник-

довідник. Навчальний посібник. (2-е вид. перероб. та доп.) – К.: Дакор, 2006. – 352 с. 



11 

 

Подано понад тисячу понять, термінів, визначень із місцевого управління, що є важливою 

складовою механізму державного управління. 

4468 

 

1.7 Педагогіка 
Б 12 

1.7 

Бабкіна М. Л. Словник-довідник термінів з громадянського виховання. - Львів: ЗУКЦ, ПИ 

НВФ БІАРП, 2007. - 200 с.  

Пропонований увазі читачів «Словник-довідник термінів з громадянського виховання» з серії 

«Бібліотечка вчителя та учня» містить тлумачення понад 670 термінів, що охоплюють 

проблематику громадянського виховання та засобів педагогічної взаємодії. Це перше таке 

видання українською мовою. 

б/н (ІПСП) 

В 88 

1.7 

Вульфов Б. З. Словарь педагогических ситуаций: Учимся воспитанию. – М.: 

Педагогическое общество России, 2001. – 192 с. 

Словарь содержит более сотни статей, посвященных острым ситуациям, с которыми 

повседневно сталкивается каждый работающий в школе. 

2522 

Г 65 

1.7 

Гончаренко С. У. Український педагогічний енциклопедичний словник. Видання друге, 

доповнене й виправлене - Рівне: Волинські обереги, 2011. - 552 с. 

У цьому науково-довідниковому виданні вміщено узагальнену й систематизовану інформацію 

з теорії і практики навчання та виховання. Розглянуто широке коло понять педагогічної науки, 

подано різнобічний довідковий матеріал: основні поняття й терміни, які стосуються 

навчально-виховного процесу, нові педагогічні теорії й концепції, категорії. Всього словник 

містить близько 4000 статей. 

1330 (ІПСП) 

Г 65 

1.7 

Гончаренко С. У. Український педагогічний словник. – К. : Либідь, 1997. – 376 с. 

У цьому науково-довідниковому виданні вміщено узагальнену й систематизовану інформацію 

з теорії і практики навчання та виховання. Розглянуту широко коло понять педагогічної науки, 

подано різнобічний довідниковий матеріал: основні поняття й терміни, які стосуються 

навчально-виховного процесу, нові педагогічні теорії й концепції, категорії. Всього словник 

містить близько 3000 статей. 

4269 

Е 64 

1.7 

Енциклопедія батьківства: посібник з сімейного виховання / Авт. кол. за заг. ред. Є.І. 

Коваленко, С.В. Кириленко. – К.: КНТ, 2008. – 592 с. 

4434 

Е 64 

1.7 
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Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України; головний ред. В.Г. Кремень. – К. : Юрінком 

Інтер, 2008. – 1040 с. 

У даній енциклопедії висвітлено проблеми теорії, історії та практики української освіти, 

походження понятійно-термінологічних основ педагогічної і психологічної наук; сучасні 

освітні парадигми і концепції; системи навчання і виховання у різних типах навчальних 

закладів, розвиток зарубіжних освітніх систем; персоніфіковану інформацію про педагогів та 

громадських діячів, що сприяли розвитку освіти в Україні; інформацію про суміжні галузі 

науки, які мають вагоме значення для розвитку сучасної освіти. 

4389 

К 57 

1.7 

Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю. Педагогический словарь: Для студ. высш. и сред. 

пед. учеб. заведений. – М.: Акдемия, 2001. – 176 с. 

1295 

К 68 

1.7 

Короткий термінологічний словник із соціальної педагогіки, соціальної роботи/ Уклад. 

Л.В. Лохвицька, І.І. Доброскок. – Переяслав-Хмельницький, 2007. – 144 с. 

698 (ІПСП) 

П 24 

1.7 

Педагогическая энциклопедия. Книга 1. Гл.ред. А.И.Каиров и Ф.Н.Петров. – М., 

«Советская энциклопедия», 1964 г. 

953 (ІПСП) 

П 24 

1.7 

Педагогическая энциклопедия. Книга 2. Гл.ред. А.И.Каиров и Ф.Н.Петров. – М., 

«Советская энциклопедия», 1965 г. 

954 (ІПСП) 

 

П 24 

1.7 

Педагогическая энциклопедия. Книга 3. Гл.ред. А.И.Каиров и Ф.Н.Петров. – М., 

«Советская энциклопедия», 1966 г. 

955 (ІПСП) 

П 24 

1.7 

Педагогический энциклопедический словарь / Гл. ред. Б.М. Бим-Бад; М.М. Безруких, В.А. 

Болотов, Л.С. Глебова. - М.: Большая Российская Энциклопедия,  2002.- 528 с. 

В словаре отражены объективные сведения по теории и истории психолого-педагогических 

наук, а также смежных с ними гуманитарных дисциплин. Значительное место занимают по 

методах, технологиях, приемах и широкой практике образования, воспитания, обучения. 

2332 

П 24 

1.7 

Педагогічний словник для молодих батьків / Авт. кол.: Т.Ф. Алєксєєнко, Л.В. Артемова, 

Н.І. Баглаєва та ін. – К.: ДЦССМ, 2002. - 348 с. 
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У словнику подано різнобічний довідковий матеріал, представлене широке коло понять 

психолого-педагогічної науки. Основні терміни щодо морального, етичного, інтелектуального, 

фізичного, естетичного, соціального розвитку та виховання дитини в умовах сім’ї і 

дошкільного навчального закладу. 

2961; 4574; 177 (ІПСП); 60 (ІПСП) 

Р 60 

1.7 

Родинно-сімейна енциклопедія. Авт. кол. В.М. Благінін, Н.І. Бєлкіна та ін..; За заг. ред. Ф.С. 

Арвата та ін.. – К.: Богдана, 1966. – 438 с. 

Книга містить понад 500 статей, в яких розкриваються основи виховання дітей в сім’ї, роль 

сім’ї і особистого прикладу батьків у становленні у молодого покоління громадських почуттів, 

висвітлюються питання психології сімейного життя, зміцнення здоров’я дітей та молоді, 

взаємодії сім’ї зі школою, особливості національного виховання і формування національної 

самосвідомості. 

113 (ІПСП) 

С 48 

1.7 

Словарь по социальной педагогике: Учеб. пособие для студ. высш. учеб заведений / Авт.-

сост. Л.В. Мардахаев. – М.: Академия, 2002. – 268 с. 

2262 

С 48 

1.7 

Словник основних термінів і понять з превентивного виховання / В. М. Оржеховська, В. 

Є. Виноградова-Бондаренко, І. І. Доброскок, О. І. Пилипенко, Т. Є. Федорченко, В. М. 

Приходько. – Переяслав-Хмельницький: 2003. – 64 с. 

Словник охоплює понад 500  понять і термінів з превентивного виховання. Подано 

тлумачення термінів відповідно до сучасного їх розуміння. 

б/н (ІПСП) 

С 69 

1.7 

Соціальна педагогіка: мала енциклопедія / За заг. ред.. проф.. І.Д. Звєрєвої. – К.: Центр 

учбової літератури, 2008 . – 336 с. 

695; 127 (ІПСП) 

С 69 

1.7 

Соціальна педагогіка: словник-довідник / За заг. ред. Т.Ф. Алєксєєнко. – Вінниця: Планер – 

2009. -542 с. 

Словник-довідник містить основні поняття і терміни, які розкривають сутність і зміст теорії та 

практики соціальної педагогіки як інтегрованої галузі знань у трьох її парадигмах: науковій, 

освітній, практичній. 

984(ІПСП) 

 

1.8 Інші словники 
А 50 

1.8 

Алиева Т.С. Словарь синонимов русского языка. – М.: ЮНИВЕС, 2001. – 480 с. 

Словарь включает примерно 3000 синонимических рядов, в которые включены слова, 

появившиеся в широком употреблении в последние годы. 
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2233 

А 64 

1.8 

Англійсько-український словник термінів і понять з державного управління / Уклали: Г. 

Райт, Кен Е. Мак-вікар, Т. Монастирський. - К.:” ОСНОВИ”, 1996. 

985 

А 64 

1.8 

Англійсько-французько-німецько-український словник термінології Європейського 

Союзу / Відп. За вип.: А. Кулаков. – К.: «К.І.С.», 2007. – 226 с. 

4364 

А 72 

1.8 

Антология социально-экономической мысли в России. 20-30 годы ХХ века / Под общ. 

ред. А.И. Кравчнка. – М.: Академия, 2001. – 776 с. 

1899 

Б 91 

1.8 

Бурячок А.А Универсальный русско-украинский словарь. - К.: Феникс, 2000. – 624с. 

1193 

В 27 

1.8 

Великий зведений орфографічний словник сучасної української лексики / Уклад. В.Т. 

Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2003. – 896 с. 

3131 

В 64 

1.8 

Волков Ю.Г. Человек: Энциклопедический словарь / Ю.Г. Волков, В.С.  Поликарпов. – М.: 

Гардарики, 2000. – 520с. 

Энциклопедический словарь «Человек» является первым изданием в мировой и отечественной 

литературе такого рода, в котором на основе накопленного к концу ХХ в. знания дается образ 

человека. 

1293 

Г 56 

1.8 

Гнатишена І.М., Кияк Т.Р. Словник інтернаціональних терміноелементів грецького та 

латинського походження в сучасній термінології. – К.: Видавничий дім “КМ Academia”, 

1996. – 104 с. 

У словнику пропонується близько 1500 терміноморфем латинського та грецького походження, 

котрі особливо активно застосовуються сьогодні в мові науки і техніки. Водночас подаються 

оригінальне написання, буквальне значення та приклади застосування. 

1216 

Д 64 

1.8 

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Розділ 2. Професії 

працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності / Уклад. Н. Павленко. 

– Х.: Фактор, 2002. – 376 с. 

2013 
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Д 86 

1.8 

Душенко К.В., Манчха Г.П. Мысли, афоризмы и шутки выдающихся женщин. – 4-е, испр. 

изд. – М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001. – 640 с. 

322 (ІПСП) 

Е 45 

1.8 

Екологічна ециклопедія, т.1. Довідкове видання. – К., 2006. 

1102 (ІПСП) 

З-80 

1.8 

Золота фортуна: Золота енциклопедія сучасності: грудень 2000 – березень 2001 / Ред. Д. 

Акімов. –  К., 2002. - 656 с. 

1608 

И 20 

1.8 

Иванов И.П. Энциклопедия коллективных творческих дел. – М.: Педагогика, 1989. – 208 с. 

В книге представлены коллективные дела, охватывающие все основные стороны 

жизнедеятельности отрядного, классного и школьного коллективов, раскрыта технология 

организации КТД, условия вовлечения каждого учасника в общую заботу на пользу людям 

518 (ІПСП) 

І-74 

1.8 

Інформаційний довідник / Підг. Г.С. Блащак. – Тернопіль: ТЦССМ, 2001. – 21 с. 

593 

М 50 

1.8 

Менеджмент: Понятійно-термінол. слов. / За ред. Г.В. Щокіна, М.Ф. Головатого, О.В. 

Антонюка, В.П. Сладкевича. – К.: МАУП, 2007. – 744 с. 

Пропонований понятійно-термінологічний словник містить визначення і тлумачення понад 

1400 категорій, які активно використовуються у вітчизняній науці та практиці менеджменту. 

Крім управлінських категорій, словник містить відомості про видатних діячів в менеджменті, 

вітчизняних та зарубіжних вчених, керівників бізнесу. 

4405 

О-64 

1.8 

Організаційно-інформаційний посібник / Підг. В.Г. Масляк. – Полтава: ПЦССМ, 2000. – 38 

с. 

275 

П 26 

1.8 

Українсько-німецький розмовник / О. О. Павличко,Д. Клапер, О. І. Луценко, Л. В. 

Коломієць; за заг. ред.д-ра філол.. наук, проф.. Л. В. Колмієць – К.: Видавничий дім Дмитра 

Бураго, 2012. - 116с. 

б/н (ІПСП) 

П 26 

1.8 

Українсько-англійський розмовник / А.В. Пермінова, Л. В. Коломієць, О. І. Луценко : за 
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заг. ред. д-ра філол.. наук, проф. Л.В. Коломієць. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – 

120с. 

б/н (ІПСП) 

Р 74 

1.8 

Російсько-український словник-довідник «Порадник ділової людини» / Улад.: О.М. 

Коренга, Ю.С. Котиков. – К.: Основи, 1995. – 320 с. 

312 

Р 89 

1.8 

Русско-украинский, украинско-русский словарь. – 8-е изд. – К.: А.С.К., 2001. – 560 с. 

1339 

 

С 48 

1.8 

Словарь по правам человека / А.Д. Джогман, А.П. Шмид. – М.: Рязань, 1997. – 76 с. 

751 

С 48 

1.8 

Словник: Англійсько-український. Українсько-англійський: Посіб. для загальноосвіт. та 

виш. навч. закладів – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003. – 464 с. 

2906 

У 45 

1.8 

Українсько-російський словник: Близько 40 тис. слів. – К.: Довіра, 2000. – 703 с.  

1163 

 

2. Нормативно – правова база соціальної роботи. 
Б 39 

2 

Безпала Н.О. Неприбуткові організації в системі оподаткування. – Харків: Ресурсний центр 

Харківського міського жіночого фонду, 2002. – 90 с. 

Брошура "Неприбуткові організації в системі оподаткування» містить офіційні документи, 

якими слід керуватися при оподаткуванні неприбуткових організацій. це - закони, декрети, 

роз’яснення Головної державної податкової адміністрації України. У брошурі також подається 

добірка відповідей на запитання платників податків. 

2412 

Б 77 

2 

Бойко М.Д. Право соціального забезпечення України: Навч. посіб. – К.: „Олан”, 2004. – 311 

с. 

У цьому посібнику логіко-тематично зібрані та упорядковані лекції з права соціального 

забезпечення відповідно до програми „Право соціального забезпечення України” для вищих 

навчальних закладів за спеціальністю „Правознавство”.  

3588 

Б 79 

2 

Болонський процес у фактах і документах \ За ред. Ніколаєнка С.М. – К., 2007. – 53 с. 
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б/н (ІПСП) 

Б 79 

2 

Болонський процес: Документи / Укладачі: З.І. Тимошенко,  А.М. Грехов, Ю.А. Гапон, Ю.І. 

Палеха. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2006. – 169 с. 

У виданні друкуються документи Болонського процесу. Документи подані російською, 

українською та англійською мовами (неофіційний переклад). 

4442 

Б 79 

2 

Болонський процес: Нормативно-правові документи / Укладачі: З.І. Тимошенко, І.Г. 

Оніщенко, А.М. Грехов, Ю.І. Палеха. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2006. – 102 с. 

Видання містить нормативно-правові документи, накази та інструктивні листи Міністерства 

освіти і науки України щодо питань реалізації положень Болонської декларації в системі 

вищої освіти і науки України. 

4443 

Б 79 

2 

Болотіна Н.Б. Соціальне законодавство України: Гендерна експертиза. – К.: Логос, 2001. – 

82 с. 

4328 

Б 94 

2 

Буянова М.О. Право социального обеспечения: Учеб. пособие / М.О. Буянова, С.И. Обзева, 

З.А.  Кодратьева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2001. – 814 с. 

Учебное пособие посвящено вопросам особенной части курса права социального обеспечения. 

С учетом нового законодательства рассматривается правовое регулирование обеспечения 

граждан пенсиями, пособиями, компенсационными выплатами, медицинским обслуживанием, 

различными видами социальных услуг и льгот. 

1307 

Б 98 

2 

Бюлетень законодавства і юридичної практики України. Виконавче провадження. 

Законодавство. Судова практика  - №3. – К.,  2008. – 383 с. 

б/н (ІПСП) 

Б 98 

2 

Бюлетень законодавства і юридичної практики України. Захист прав інтелектуальної 

власності в господарському судочинстві - №11. – К.,  2008. – 383 с. 

б/н (ІПСП) 

Б 98 

2 

Бюлетень законодавства і юридичної практики України. Земельні ділянки. 

Законодавство. Роз’яснення. Судова практика - №12. – К.,  2008. – 415 с. 

б/н (ІПСП) 

Б 98 

2 
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Бюлетень законодавства і юридичної практики України. Лісовий кодекс Украни. Кодекс 

України про надра. Водний кодекс України. Повітряний кодекс України. Закони Украни 

про охорону навколишнього природного середовища - №4. – К.,  2009. – 317 с. 

б/н (ІПСП) 

Б 98 

2 

Бюлетень законодавства і юридичної практики України. Науково-практичний коментар 

Лісового кодексу України - №10. – К.,  2009. – 367 с. 

б/н (ІПСП) 

Б 98 

2 

Бюлетень законодавства і юридичної практики України. Науково-практичний коментар 

закону України «Про господарські товариства»  - №9. – К.,  2008. – 271 с. 

б/н (ІПСП) 

Б 98 

2 

Бюлетень законодавства і юридичної практики України. Обіг цінних паперів в Україні - 

№6. – К.,  2009. – 375 с. 

б/н (ІПСП) 

Б 98 

2 

Бюлетень законодавства і юридичної практики України. Спадкування за 

законодавством України. Коментар. Судова практика - №4. – К.,  2008. – 335 с. 

б/н (ІПСП) 

Б 98 

2 

Бюлетень законодавства і юридичної практики України. Судова практика вищого 

адміністративного суду України - №6. – К.,  2008. – 351 с. 

б/н (ІПСП) 

Б 98 

2 

Бюлетень законодавства і юридичної практики України. Судова практика вищого 

адміністративного суду України 2008-2009 р.  - №7. – К.,  2009. –335 с. 

б/н (ІПСП) 

Б 98 

2 

Бюлетень законодавства і юридичної практики України. Туристичні послуги в Україні - 

№2. – К.,  2008. – 319 с. 

б/н (ІПСП) 

Б 98 

2 

Бюлетень законодавства і юридичної практики України. Цивільне судочинство. Судова 

практика - №7. – К.,  2008. – 335 с. 

б/н (ІПСП) 

В 43 

2 

Виклик та подолання: ВІЛ/СНІД та права людини в Україні. – К.: 2008. – 192 с. 
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Посібник написано для широкої аудиторії: ВІЛ-позитивних людей, представників вразливих 

до ВІЛ/СНІДу груп, активістів громадських організацій, студентів, викладачів, державних 

службовців та просто небайдужих людей. 

1096 (ІПСП) 

В 54 

2 

Виховна робота в закладах освіти України:: Збірник нормативних документів та метод. 

реком. – Вип. II. – К.: ІЗМН, 1998. – 355с. 

698 

В 44 

2 

ВІЛ/СНІД: правові та нормативні акти. / Благодійний неурядовий фонд «Центр соціально-

психологічної інформації «Усі разом». – Львів, 2003. – 160 с. 

1059 (ІПСП) 

Г 34 

2 

Гендерна експертиза українського законодавства (концептуальні засади) / Відп. ред. Т.М. 

Мельник. – К.: Логос, 2001. – 120 с. 

4327 

Г 37 

2 

Герасимова Е. С. Декларации МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере 

труда. Описание и примечание. – М.: Центр Солидарности, 2002. – 108 с. 

1631 

Г 65 

2 

Гонтар Т. Послання Президента України до Верховної Рапди України: «Україна: поступ у 

ХХІ століття. Стратегія економічного і соціального розвитку на 2000-2004 роки»: 

Посібник для вчителя. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2000. – 80 с. 

448 

Д 36 

2 

Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 12. – К.: Ін-т 

держави і права ім.. В.М. Корецкого НАН України, 2001. – 568 с. 

У збірнику висвітлюються актуальні питання теоріі та історії держави і права, державного 

управління та ін. 

1566 

Д 36 

2 

Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 13. – К:. Ін-т 

держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2001. – 568с. 

У збірнику висвітлюються актуальні питання теорії та історії держави і права, державного 

управління та ін. 

1564 

Д 36 

2 
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Державний класифікатор соціальних стандартів і нормативів / Міністерство праці та 

соціальної політики України   Офіційне видання / Підг. до вип.: П. Овчаренко, М. 

Солдатенков, В. Латік. – К.: „СОЦІНФОРМ”, 2002. – 36 с. 

Класифікатор розроблено для забезпечення визначених Конституцією України соціальних 

прав та державних достатнього життєвого рівня для кожного громадянина, законодавчого 

встановлення найважливіших державних соціальних стандартів і державних нормативів, 

диференційованого за соціально-демографічними ознаками підходу до визначення 

нормативів. 

3827 

Д 38 

2 

Дженіс М., Кей Р., Бредні Е. Європейське право у галузі прав людини: джерела і пратика 

застосування: Пер. з англ. – К.: Артек, 1997. – 624 с. 

836 

Д 58 

2 

Довідник нормативних документів, що регламентують організацію охорони праці в 

соціально-педагогічній сфері: Навчальний посібник / Укладачі: Н.В. Сисоєнко, Л.З. 

Пакушина. – Черкаси: Вид. від. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2011. – 300 с. 

Збірник призначений для ознайомлення студентів педагогічних спеціальностей ВНЗ з 

основними нормативними документами, що регламентують організацію охорони праці в 

соціально-педагогічній сфері на заняттях відповідних курсів «Охорона праці в соціально-

педагогічній сфері» і «Охорона праці в педагогічній галузі». 

б/н (ІПСП) 

Д 64 

2 

Довіра і надія: Інформаційно-довідковий бюлетень. - №7. – 1999. – 48 с. 

91 

Д 63 

2 

Доклад о развитии человека за 2003 год. Цели в области развития, сформулированные в 

Декларации тысячелетия: межгосударственная договоренностьоб избавлении 

человечества от нищеты.Минск : «Юнипак», 2003. – 370 с. 

618 (ІПСП) 

З-19 

2 

Закон України про місцеве самоврядування в Україні (за станом на 20 лютого 1999р.): 

Офіційне видання. - К.: Парламентське видавництво,1999.- 77 с. 

521 

З-19 

2 

Законодавство для місцевого самоврядування: перспектива змін: Збірник законопроектів / 

За ред. А. Ткачука; Інститут громадянського суспільства. – К.: ТОВ „ІКЦЛЕСТА”, 2004. – 172 

с. 

Мета цього збірника ознайомити читача із законопроектами та аналітичними статтями, що 

були підготовлені в рамках реалізації проекту „Толока” та діяльності Громадської ради з 

питань законодавства для місцевого самоврядування та організацій третього сектору. 

3867 
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З-19 

2 

Законодавство України про охорону здоров’я / Відп. ред. В.Ф. Москаленко. – К.: Юрінком 

Інтер, 2000. – 528 с. 

У збірнику систематизовано нормативно-правові акти, що регулюють суспільні відносини у 

галузі охорони здоров’я. Значне місце відведено нормативним актам, присвяченим наданню  

лікувально-профілактичної допомоги, забезпеченню лікарськими і протезними засобами. 

2062 

З-19 

2 

Законодавство України про соціальний захист населення: Зб. законів. – К.: Парламентське 

вид-во, 2003. – 380 с. 

До збірника увійшли закони України з питань соціального захисту  населення за станом на 5 

липня 2003 року. 

3315 

З-19 

2 

Законодавство України про страхування. – К.: КНТ, 2003. – 260 с. 

У цей збірник увійшли основні законодавчі акти з питань загальнообов’язкового державного 

соціального страхування. 

3310 

З-19 

2 

Законодавство, яке тебе захищає (Випускникові школи – інтернату для дітей-сиріт і дітей, 

позбавлених батьківського піклування) / Авт. кол. Л.С.Волинець, Т.В.Говорун, І.В.Пєша та 

інші. – К.: УІСД, 2000. – 78 с. – (Сер. ”На порозі самостійного життя”). 

564;  726 

З-18 

2 

Законодавчі та нормативні акти про освіту в Україні. /25/К.:2007. – 96 с. 

118 (ІПСП) 

З-18 

2 

Законодавчі та нормативні акти про освіту в Україні. /26/К.:2007. – 76 с. 

119 (ІПСП) 

З-18 

2 

Законодавчі та нормативні акти про освіту в Україні. /27/К.:2007. – 96 с. 

120 (ІПСП) 

З-18 

2 

Законодавчі та нормативні акти про освіту в Україні. /28/К.:2007. – 88 с. 

108 (ІПСП) 

З-19 

2 

Законотворчість: забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків / За заг. ред.. 

Руслової О.І., Рахімкулової Е.Р. – К., 2008. – 189 с. 

689 (ІПСП) 
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З-18 

2 

Законотворчість: забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків / За заг. ред.. 

Руслової О.І., Рахімкулової Е.Р. – К., 2006. – 189 с. 

296 (ІПСП) 

З-19 

2 

Законотворчість: міжнародна діяльність Верховної Ради України і парламентів світу/ Щербак  

Ю.М., Міщук З.Р. – К.,2008 . – 112 с. 

692 (ІПСП) 

З-19 

2 

Законотворчість: участь громадськості у законодавчому процесі: Інформаційно-аналітичне 

дослідження/ Євгеньєва А.М., Шкарлат Ю.Г. – К., 2008. – 96 с.  

693 (ІПСП) 

З-38 

2 

Захист житлових та майнових прав дітей: інформаційно-методичні рекомендації для 

працівників служб у справіах неповнолітніх / Ж.В.Петрочко, Ю.М.Саєнко, Т.Ф. Прітченко та 

ін. – К., 2004. – 83 с. 

В інформаційно-методичному посібнику розкриваються теоретичні та практичні засади 

захисту та забезпечення дотримання прав дітей на житло та майно. 

902 (ІПСП) 

З-41 

2 

Збірник законодавчих та нормативних актів з питань соціального та правового захисту / 

Упор.: З.П. Кияниця, М.О. Смирнова, Л.Г. Дюжаєва; Державний комітет України у справах 

сім’ї та молоді. – К., 2002. – 170 с. 

Збірник містить законодавчі та нормативні акти з питань соціального захисту дітей. 

4039 

З-41 

2 

Збірник законодавчих та нормативних актів з питань соціального та правового захисту / Упор. 

З.П. Кияниця, М.О. Смирнова, Л.Г. Дюжаєва та ін. – К., 2002. – 171 с. 

Збірник містить законодавчі та нормативні акти з питань соціального захисту дітей. 

2004 

З – 41 

2 

Збірник нормативно-правових актів з питань діяльності спеціалізованих закладів і формувань 

у сфері соціальної підтримкм сім’ї, дітей та молоді / Леонтьєва Л.Є., Вакуленко О.В. – К., 

2007. – 280 с. 

Збірник містить нормативно-правові матріали з питань організації роботи спеціалізованих 

закладів і формувань, які підпорядковані Міністерству України у справах сім’ї, молоді та 

спорту. 

1051 (ІПСП) 

З-41 

2 
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Збірник нормативно-правових актів та методичних матеріалів щодо соціально-правового 

захисту дітей. Реформування системи захисту прав дітей в Київській області. Здобутки. 

Проблеми. Шляхи вирішення. – Київ, 2006. – 149 с. 

656 (ІПСП) 

3-41 

2 

Збірник праць у галузі права. До 70-річчя О.М.Бандурки. За загальною редакцією К.Б. 

Левченко. – Наукове видання. – К. Юрисконсульт, 2007. – 352 с. 

До книжки увійшли вибрані статті, об’єднані ім’ям Вчителя, який своїми знаннями, науковою 

інтуїцією, широтою мислення, випереджуючим баченням майбутнього, підтримкою сприяв 

професійному зростанню та становленню авторів як науковців, вчених, які не лише 

розвивають галузі адміністративного, інформаційного, цивільного, кримінального права, 

оперативно-розшукової діяльності, теорії держави та права, державного управління, філософії, 

політології, психології, інші дисципліни, але й продовжують шлях Вчителя щодо формування 

інтелектуального потенціалу країни. 

4424 

З-43 

2 

Звернення громадян до суду за захистом своїх прав / Авт. кол.: Є. Горовець, Д. Малюська, А. 

Феофілов, С. Комберянов; Ін-т громад. сусп-ва. – 2-ге вид., випр. та допов. – К.: , ТОВ 

„ІКЦЛЕСТА”,  2003. – 32 с. 

У брошурі викладені найважливіші питання, що стосуються процедури звернення громадян до 

суду за захистом своїх прав. 

3869 

З-51 

2 

Земельна реформа: питання і відповіді. – 3–є вид., змін. і доп. – К., 2001. – 16 с. 

699 

І-58 

2 

Інвалідність?: Порядок оформлення пенсії по інвалідності / Уклад. Т. Греблєва. - К.: Інститут 

громадянського суспільства, 1999. – 23 с. - 2 екз. 

341 

І-74 

2 

Інформація і право № 3/ Інформаційно-довідниковий бюлетень/ За ред.. Лук’янова Н.Л., Вовк 

В.С. – К., 2008 . – 116 с. 

б/н 

І-74 

2 

Інформація і право: Інформаційно-довідковий бюлетень. - №1. – 2001. – 153с. 

707 

І-74 

2 

Інформація і право: Інформаційно-довідковий бюлетень. - №1-2. – 2000. – 98 с. 

305 

І-74 

2 
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Інформація і право: Інформаційно-довідковий бюлетень. - №2. – 2001. – 170 с. 

618 

И-74 

2 

Інформація і право: Інформаційно-довідковий бюлетень. - №2. – 2007. – 160 с. 

б/н 

І-74 

2 

Інформація і право: Інформаційно-довідковий бюлетень. - №3-4. – 2000. – 91с. 

306 

І-74 

2 

Інформація і право: Інформаційно-довідковий бюлетень. - №5-6. – 2000. – 103с. 

307 

І-74 

2 

Інформація і право: Інформаційно-довідковий бюлетень. - №7-8. – 2000. – 98 с. 

308 

І-74 

2 

Інформація і право: Інформаційно-довідковий бюлетень. - №9-10. – 2000. – 110с. 

293 

І-74 

2 

Інформація і право: Інформаційно-довідниковий бюлетень. - №4. – К.: 2008.- 99 с. 

752 (ІПСП) 

К 26 

2 

Карпачова Н.І.  Стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні: Доповідь 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. – К.: “Інтертехнологія”, 2002. – 409 

с. 

В доповіді наведено результати комплексного дослідження стану дотримання громадянських, 

політичних, економічних , соціальних і культурних прав і свобод людини відповідно до 

Конституції, чинного законодавства України та міжнародних стандартів прав людини. 

3425 

К 21 

2 

Карпачова Н.І. Стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні: Перша щорічна 

доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. – 2-е вид. – Харків: 

Консул, 2001. – 464 с. 

1580 

К 49 

2 

Климчук О., Ткачук А. Толока: проект і портрет – К.: Інститут громадянського суспільства: 

ТОВ «ІКЦ ЛЕСТА», 2004. – 140 с. 

Адресовано депутатам місцевих рад, громадським активістам, громадським організаціям та 

партійним осередкам, що діють у громадах. 

643 (ІПСП) 
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К 61 

2 

Колодій А.М. Права людини і громадянина в Україні: Навч. посіб. / А.М. Колодій, А.Ю. 

Олійник. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 336 с. 

У посібнику розглянуто соціально-культурні та світоглядні передумови формування ідеї прав 

людини та громадянина, проаналізовано філософську та правову думку щодо цих ідей у різні 

історичні епохи, нормативні документи, що закріплювали права людини в умовах 

Середньовіччя, Нового і Новітнього часу, української ідеї про права людини. 

3575 

К 63 

2 

Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в України: Наук.-метод. посіб./ Наук. 

Ред.. О.Л. Кононко. – К.: Ред.. журн. «Дошкільне виховання», 2003. – 243 .  

741 (ІПСП) 

К 63 

 2 

Компас: Пособие по образованию в области прав человека с участием молодежи / Гол. ред. П. 

Брандер. – Венгрия, 2002. – 478 с. 

“Компас” – это пособие по обучению правам человека,  которое дает молодежным лидерам, 

педагогам и преподавателям – как профессионалам, так и добровольцам – конкретные идеи и 

практические упражнения, чтобы вдохновить, увлечь и мотивировать молодых людей, чтобы 

они могли, каждый по-своему, сформировать позитивное представление о правах человека в 

своем непосредственном окружении. 

3150 

К 64 

2 

Конвенції та рекомендації, ухвалені МОП 1919 – 1964. Том 1. / Міжнародне бюро праці, 

Женева, 1999. – 1560 c. 

957 

К 64 

2 

Конвенції та рекомендації, ухвалені МОП 1965 - 1999. Том 2. / Міжнародне бюро праці, 

Женева, 1999. – 776 с. 

958 

К 64 

2 

Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності 2000 року. Протокол про 

попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за неї, 

що доповнює Конвенцію. Протокол проти незаконного ввозу мігрантів по суші, морю і 

повітрю, що доповнює Конвенцію. 

2413 

К 65 

2 

Конституційне судочинство: Американський та український досвід / Інститут демократії ім. 

П.Орлика. – К.: Інститут громадянського суспільства,1999. – 111 с. 

339 

К 65 

2 
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Контроль за соблюдением прав человека: Руководство по оценке деятельности государства / 

Московский исследовательский центр по правам человека. – Ч.ІІ. – М., 1999. – 64 с. 

761 

К 66 

2 

Короткий юридичний довідник для соціального працівника / Управління в справах сім’ї та 

молоді Полтавської облдержадміністрації; Полтавський ОССМ. – Полтава, 2000. – 136 с. 

274 

М 48 

2 

Мельник М. Знайомтесь: Верховний Суд України / М. Мельник, М. Хавронюк; Ін-т 

громадського суспільства. – К.: ТОВ „ІКЦЛЕСТА”, 2003. – 20 с. 

У брошурі висвітлено основні питання функціонування найвищого судового органу України, 

способи судового захисту громадянами своїх прав у Верховному Суді України. 

3860 

М 65 

2 

Микитин Ю.І. Медіація у кримінальних справах: деякі правові аспекти. – К., 2006. – 84 с. 

4326 

М 58 

2 

Міжнародна хартія прав людини: зб. документів / Ін-т соц. і екон. пробл. заруб. країн АН 

України, Укр. асоціація сприяння ООН; Відп. ред. А.М. Шлепаков. – К.: Наук. думка, 1991. – 

52 с. 

До збірника включено основні міжнародні документи, що стосуються прав людини. 

328 

М 65 

2 

Місцеве самоврядування : світовий та український досвід : посібник. – К. : Заповіт, 1997. – 186 

с. 

Посібник "Місцеве самоврядування: світовий та український досвід" є результатом 

багаторічної роботи експертів Програми спряння парламентові України над аналізом 

тенденцій розвитку місцевого самоврядування в різних країнах світу та Україні. Тут викладені 

основні проблеми, що стоять перед місцевим самоврядуванням не залежно від країни чи 

системи самоврядування, а також аналізується досвід становлення місцевого самоврядування 

в Україні в історичній перспективі. 

б/н (ІПСП) 

М 65 

2 

Місцеве самоврядування в Україні. Загальні збори громадян. Місцеві ініціативи. Громадські 

слухання: Зб. типових місц.нормат.актів / А.Ткачук, В.Кампо, В.Порошко, Ю. Ганущак та ін. – 

К.: Інститут громад.суп-ва, 2001. – 44 с. 

В цьому збірнику відомі фахівці з місцевого самоврядування в Україні пропонують власний 

погляд на способи реалізації цих прав у місцевих нормативних актах. Адресовано депутатам 

місцевих рад. 

1062 

М 75 

2 
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Молодь і законодавство: Збірник законодавчих актів на допомогу жінкам та сім’ї / 

Полтавський обласний центр соціальних служб для молоді. -  Полтава: ПОЦССМ, 1998. – 34 с. 

263 

М 75 

2 

Молодь і право: Інформ. випуск / Український національний комітет молодіжних організацій; 

Національна рада з питань молодіжної політики при Президентові України. – К., 2000. - №1. –

– 36 с.  

В цій брошурі розглядаються питання, пов’язані з правовою освітою: як отримати кредит на 

здобуття вищої освіти; що таке шлюбний контракт; як одержати довгостроковий державний 

кредит на будівництво житла; допомогти в осмисленні вірного відношення до норм права; 

сприяти формуванню потреби до знання цих норм. 

705 

М 75 

2 

Молодь і право: Інформаційний випуск / Український національний комітет молодіжних 

організацій. - №2. – К., 2001. – 34 с. 

1177 

М 91 

2  

Муравйов В.І. Аналіз законодавства України щодо його відповідності конвенціям МОП №№ 

138, 182: Проект звіту / В.І. Муравйов, Л.Г. Заблоцька. – К.: Міленіум, 2002. – 32 с. 

3619 

Н 31 

2 

Настольна книга для молоді “Твої права”/ Упор.: З. Галковська, Т. Жданюк., С. Яровий.- К.: 

Міжнародна Ліга прав дітей та молоді, 2000.-154 с. 

2330 

Н 31 

2 

Національні державні програми з питань соціальної допомоги та підтримки дітей, молоді, 

жінок і сім’ї / Упор.: Р.Г. Драпушко та ін. – К.: УДЦССМ, 1997. – 152 с. 

525 

Н 42 

2 

Некоторые проблемы трудового права: Зарубежный опит: Обзор зарубежной литературы. – 

М., 1999. – 62 с. 

3426 

Н 59 

2 

Нечипоренко О.Л. Знайомтесь: Уповноважений Верховної Ради України з прав людини. – К.: 

Ін-т громадян. сус-ва, 2003. – 24 с. 

3872 

Н 72 

2 

Нова Конституція України: огляд, коментарі і текст Основного Закону. – 3-є вид. - К.: Наук. 

думка,1998. – 156 с. 

522 
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Н 83 

2 

Нормативні акти.-К.: “Український Видавничий Центр”, 2001.- 672с. 

В книзі вміщено тексти актів України, які регулюють діяльність органів державного 

управління, їх функції, права та повноваження. 

2274 

Н 83 

2 

Нормативні та методичні матеріали на допомогу педагогічним працівникам притулків для 

неповнолітніх. Державний комітет молодіжної політики, спорту і туризму, Державний 

департамент молодіжної та сімейної політики. – К.: 2001. – 132 с. 

Збірник містить нормативні документи та інформаційно-методичні матеріали щодо 

функціонування притулків для неповнолітніх, організації роботи з дітьми. Розраховано на 

працівників служб у справах неповнолітніх, притулків для неповнолітніх інших категорій 

соціальних працівників. 

б/н (ІПСП) 

Н 83 

2 

Нормативно-правова база: діяльність центрів соціальних служб для молоді / Упор. Р.Г. 

Драпушко, С.В. Толстоухова. – К.: УДЦССМ, 1999. – 200 с. 

304 

Н 83 

2 

Нормативно-правове забезпечення діяльності центрів соціальних служб для молоді. – К.: 

ДЦССМ, 2002. – 760 с. 

Даний збірник містить законодавчі документи, що визначають правові засади соціальної 

роботи з дітьми, молоддю та різними категоріями сімей. 

3925; 2727 

Н 83 

2 

Нормативно-правове забезпечення реалізації державної політики з  питань сім’ї, жінок, дітей 

та молоді: Збірник норм.-прав. документів / Редкол.: В.І. Довженко та ін. – К.: 

Держкомсім’ямолодь, 2003. – 352 с. – 2 екз. 

Перша частина  збірника містить документи, що покладені в основу діяльності Держкомітету; 

установ, які перебувають у сфері його управління; відповідних підрозділів місцевих органах 

виконавчої влади та органах місцевого самоврядування; консультативно-дорадчих органів та 

соціальних закладів, роботу яких координує Комітет. В другій частині збірника вміщено 

нормативно-правову базу з питань реалізації державної політики стосовно сім’ї, жінок дітей та 

молоді, а також перелік національних, галузевих, міжгалузевих програм, виконання яких 

забезпечує Державний комітет України у справах сім’ї та молоді, або співвиконавцем цих 

програм.  

3616 

Н 83 

2 

Нормативно-правове забезпечення реалізації державної політики з питань сім’ї, жінок, дітей 

та молоді: Збірник норм.-прав. докіментів / Редкол.: В.І. Довженко (голова) та ін. – К.: 

Держкомсім’ямолодь, 2003. – 352 с. 

762 (ІПСП) 
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О-26 

2 

Обучение и подготовка к трудовой деятельности в обществе, основанном на знаниях: позиции 

трехсторонних участников: Международная конференция труда, 91-я сессия 2003 года / 

Международное бюро труда. – Женева, 2003. – 119 с. 

Настояний доклад подготовлен на основе полученных ответов, суть которых приводится ниже 

вместе с краткими комментариями  МБТ.  

3428 

О-28 

2 

Общественные работы. Сборник нормативных документов. – «Донецкий мемориал», Донецк, 

2002, 24 с. 

В брошюре приведены нормативные документы, касающие назначение и исполнения 

наказаний в виде общественных работ – извлечение из Уголовного кодекса Украины, 

Исправительно-трудового кодекса. 

б/н (ІПСП) 

О-29 

2 

Объединение в организации в целях социальной справедливости: Глобальный доклад, 

представленный в соответствии с механизмом реализации Декларации МОТ об 

основополагающих принципах и правах в сфере труда: Международная конференция труда 

92-я сессия 2004 год / Международное бюро труда. – Женева, 2004. – 167 с. 

Это – первый доклад второго цикла Глобальных докладов, представляемых в соответствии с 

механизмом реализации Декларации об основополагающих принципах и правах в сфере труда. 

3742 

О-54 

2  

Олійник А.С. Конституційне законодавство України: Гендерна експерта. – К.: Логос, 2001. – 

77 с. 

4329 

О-29 

2 

Офіційна Україна сьогодні. – К.: «Український Видавничий Центр», 2001. – 684 с. 

2273 

П 14 

2 

Парламентський вимір Європейської інтеграції: Збірка матеріалів. – К.: «Нора-прінт», 2005. – 

104 с. 

4278 

П 24 

2 

Пейн Т. Права людини / Пер.з англ. І. Савчак. – Львів: Літопис, 2000. – 288 с. 

Книга Т. Пейна “Права людини” – це роздуми про суспільне буття людини: її свободу, права, 

обов’язки. Автор визначає нові шляхи досягнення суспільного добробуту і моральної злагоди. 

1197 

П 47 

2 
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Позбавлення батьківських прав: Проведення соціальної експертизи в судах: Практичний 

посібник / За ред. Т. Семигіної. – К.: Четверта хвиля, 2006. – 160 с. 

У виданні розглянуто особливості процедури позбавлення батьківських прав, можливості для 

участі соціальних працівників в оцінюванні та виправленні ситуації в проблемній родині, 

правові засади впровадження соціальної експертизи та використання її результатів у судах. 

91 (ІПСП) 

П 52 

2 

Положення про порядок реалізації програм та проведення заходів з питань дітей, молоді, 

жінок та сім’ї / Державний комітет молодіжної політикиу і туризму України. – К., 2001. – 23 с. 

514 

П 61 

2 

Посібник з процедур, що стосуються міжнародних конвенцій і рекомендацій про працю: Пер. 

з англ. / Міжнародне Бюро праці. – К.: Міленіум, 2002. – 52 с. 

У цьому посібнику описані процедури стосовно прийняття і застосування конвенцій та 

рекомендацій, які діють в Міжнародній організації праці. 

2407 

П 68 

2 

Права дитини – права людини: Інформ.-метод. посібник - ІІІ / Упор. З. Гаковська, Т. Жданюк, 

С.Яровий; Міжнародна ліга прав дітей та молоді. – К., 2000. – 150 с. 

Цей збірник стане у пригоді педагогам, соціальним працівникам та батькам, які бажають 

допомогти дітям та молоді віком від 15 до 18 років познайомитися з правами дитини як 

невід’ємною складовою прав людини. 

б/н 

П 68 

2 

Права дитини – права людини: рекомендації від досвіду соціальної роботи з дітьми та 

молоддю  / Під заг. ред. К.С. Шендеровського. – К.: КМЦССМ, 2003. – 57 с. 

3715 

П 68 

2 

Права і свободи людини в України: Результати загальнонаціонального опитування 

громадської думки. – К.: Сфера, 2000. – 116с. 

У березні 2000 року Інститутом політики у рамках проекту Програми розвитку ООН (ПРООН) 

в Україні “Сталий людський розвиток в Україні” було проведено повторне (перше – у вересні 

1999 року) репрезентативне загальнонаціональне опитування “Права і свободи людини в 

оцінках громадян України”. Структура анкети включає три блоки – знання про права і свободи 

людини; знання про механізми захисту прав і власний досвід опитаних у захисті своїх прав; 

загальна оцінка громадянами ситуації з правами і свободами в Україні 

677 

П 68 

2  

Права і свободи людини в Україні. - К., 1999. – 76 с. 

107; 182 

П 68 

2 
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Права інвалідів в Україні: Збірник правових документів / Упор. Т.Яблонської. – К.: Сфера, 

1998. – 300 с. 

4301 

П 68 

2 

Права людини в діяльності органів внутрішніх справ України: матеріали науково-практичної 

конференції (м. Євпаторія, 11-13 травня 2006 р.). – Титул, 2006. – 232 с. 

4294 

П 68 

2 

Права людини в повсякденному житті. Значимість діяльності Ради Європи в царині прав 

людини: Бюлетень центру інформації та документації Ради Європи в Україні/Гол. ред. кол. 

Сергій Головатий –К.: Центр інформації та документації Ради Європи в Україні, 1998.-64 с. 

 Це видання було підготовлене за консультаційної підтримки Дж. Р. Джеймайсона. Правові 

документи, які розглядаються у виданні, не отримують офіційного витлумачення, що могло б 

накласти зобов’язання на уряди держав-членів та статутні органи Ради Європи по відношенню 

до цих документів. 

3147 

П 68 

2 

Права людини в Україні / Молодіжна альтернатива. – К., 2000. – 32 с. 

1548 

П 68 

2 

Права людини і громадянина в афоризмах та прислів’ях: Праці Львівської лабораторії прав 

людини і громадянина Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого 

самоврядування Академії правових наук України. Серія ІІ. Коментарі прав і законодавства. 

Вип. 2. / Редкол.: П.М. Рабінович та ін.. – К.: Атіка, 2001. – 112 с. 

Дане видання вперше в Україні відображає проблематику прав,свобод і обов’язків людини та 

громадянина в афористичному та фольклорному жанрах. Окрім того, подаються численні 

висловлювання і прислів’я щодо держави, демократії, політики, законодавства та його 

реалізації, а також правопорушень і юридичної відповідальності. 

2202 

П 68 

2 

Права людини та підзвітність органів влади в Україні / Відп. ред. Ю. Саєнко. – К.: П Ц 

„Фоліант”, 2003. – 184 с. 

Мета цього дослідження – вивчення сучасного становища у сфері дотримання прав людини в 

Україні, а також звітності й прозорості органів державної влади. 

3888 

П 68 

2 

Права споживачів та їхній захист / Уклад. Л.Кононова. - К.: Інститут громадянського 

суспільства, 1999. – 36 с. 

346 

П 68 

2 
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Права человека в современном мире (пособие для учителей и студентов)./ под ред. Рагозина 

Н.П. – Донецк, 1995. – 292 с. 

В книге представлена история становлення идеи прав человека, дана характеристика основних 

международных документов по правам человека, универсальных и европейских систем и 

институтов защиты прав человека. 

97 (ІПСП) 

П 68 

2 

Права человека и работа в социальной сфере: Пособие для училищ по подготовке соц. 

работников и для работников соц. сферы / Центр по правам человека. - Нью-Йорк и Женева, 

1995. – 133 с. 

33 

П 68 

2 

Права человека: Учебник для вузов / Отв. ред. Е.А. Лукашева. – М.: Норма, 2003. – 573 с. 

Учебник ставит целью дать систематизированные знания о правах человека как движущей 

пружине общественного прогресса и свободы студентам, аспирантам, преподавателям 

юридических и других вузов, изучающим право, юристам – научным и практическим 

работникам. 

3703 

П 68 

2 

Права человека: Учебник для вузов / Отв. ред. Е.А. Лукашева. – М.: Издательство НОРМА, 

2003. – 573 с. 

В работе раскрываются исторические этапы формирования системы прав и свобод человека, 

развития механизмов их защиты, сопоставляется отечественный и зарубежный опыт в данной 

сфере. 

3601 

П 68 

2 

Право соціального забезпечення України: Навчальний посібник / За ред. П.Д.Пилипенка. – К.: 

Істина, 2007. – 224 с. 

Посібник підготовлений з метою надання допомоги студентам ВНЗ юридичного профілю для 

підготовки до іспиту з права соціального забезпечення. 

1132 (ІПСП) 

П 68 

2 

Правове положення неповнолітніх: Збірник нормативних актів / Уклад.: В.Л. Кройтор, В.Ю. 

Євко. – Х.: Еспада, 2002. – 576 с. 

2564 

П 78 

2 

Про запобігання дискримінації літніх в Україні: Проект Закону України. Запрошуємо до 

обговорення / ВГО Всеукраїнська асоціація пенсіонерів. – К.: «ІНФОРМЦЕНТР», 2004. – 31 с. 

3796 

П 81 

2 
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Проміжний рівень управління в європейських державах: складність проти демократії? / За ред. 

Т. Ларссона, К. Номдена, Ф. Петітвілля. – К.: К.І.С., 2003. – 346 с. 

У цій роботі розглядаються питання проміжного рівня управління в країнах-членах 

Європейського Союзу і Норвегії. Мета праці – висвітлити організацію та функції проміжного 

рівня управління в країнах  ЄС та вплив європейської інтеграції на його організаційні та 

структурні зміни. 

3132 

Р 15 

2 

Рада Європи: 800 мільйонів європейців. – К.: ”Кальварія”, 2001. – 117 с . 

В цьому виданні вміщено основну інформацію про Раду Європи, її функціонування та 

структури. Тут описано роль, яку відіграють основні статутні органи організації, що спільно 

працюють для забезпечення та консолідації безпеки і демократії в розширеній Європі. 

3148 

Р 41 

2 

Репьевский П.О., Костюченко Н.А., Леонова Ю.В. Уроки по правам человека. МЕтодическое 

пособие. – Гомель, 2002. – 148 с. 

Методическое пособие предлагает ряд конспектов уроков по правам человека, рассчитанных 

на школьников 8-12 классов. Уроки, составленные на базе интерактивных методов обучения, 

раскрывают основне понятия и документы по правам человека, а также включают в себя 

примеры практических заданий и вопросов для контрольних работ. 

893 (ІПСП) 

Р 31 

2 

Реалізація права потерпілих від торгівлі людьми на компенсацію та відшкодування вУкраїні : 

аналіз ситуації : за заг. ред. О. М. Бандурки, К. Б. Левченко, - К. : 2012. – 88 с. 

Дана публікація є спробою узагальнення досвіду українських правозахисників щодо 

отримання компенсації та відшкодування потерпілим від торгівлі людьми. В книзі детально 

реалізуються міжнародні та національні нормативно-правові документи, які гарантують право 

потерпілих на отримання компенсацій. 

1602 

П 68 

2 

Права дитини : 2003-2006 рр. : Наук. – допоміж. Бібліогр. Покажч. / Нац. Б-ка України для 

дітей ; Уклад. Н. О. Гажаман. – К. : Наук. світ, 2006. – 39 с. 

б/н  

 

2 

Рудий В. М. Законодавство України у сфері боротьби з ВІЛ/СНІДом: Сучасний стан і шляхи 

вдосконалення. – К.: Сфера, 2003. – 178 с. 

У книзі викладено результати сучасного стану національного законодавства України у сфері 

боротьби з Віл/СНІДом. На підставі цих результатів автором розроблено ряд пропозицій, 

врахування яких має сприяти підвищенню якості національного законодавства України у 

контексті проблеми ВІЛ/СНІДу. 

3707 

С 23 

2 
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Сборник нормативных правовых актов органов самоуправления Мытищинского  района. - №3. 

– 2003. – 247 с. 

2654; 631 (ІПСП) 

С 23 

2 

Сборник нормативных правовых актов органов самоуправления Мытищинского  района. - №2. 

– 2003. – 247 с. 

2653 

С 23 

2 

Сборник положений об отделах и службах предприятия / Центр экономической и правовой 

помощи «Райдер». – Х.: «Райдер», 2003. – 177 с. 

3345 

С 38 

2 

Синчук С.М. Право соціального забезпечення України: Навч. посіб. / С.М. Синчук, В.Я. 

Бурлак. – К.: Знання, 2003. – 306 с. 

Цей посібник написано відповідно до програми курсу „Право соціального забезпечення 

України” для студентів юридичних спеціальностей. УЦ книзі подаються програма курсу, 

плани семінарських занять і методичні вказівки до їх вивчення. 

3579 

С 40 

2 

Сирота И.М. Право социального обеспечения в Украине: Учебник – 3-е изд., перераб. и доп. – 

Х.: Одиссей, 2002. – 384 с. 

Учебник написан на основе действующего законодательства о социальном обеспечении и 

перспективах его реформирования, в нем учтены теоретические положения развивающейся 

отрасли права социального обеспечения. 

2132 

С 37 

2 

Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 р. – К.: Атіка, 2002. – 80 с. 

1456 

С 49 

2 

Слухання у комітетах Верховної Ради України: Практич. посіб. / Відп. ред. Л.А. Андрієвська, 

Е.Р. Рахімкулов; Прогр. Сприяння парламенту України. – К.: К.І.С., 2002. – 186 с. 

У даному практичному посібнику представлена інформація про роль, завдання, та процедури 

слухань у комітетах Верховної Ради України. Крім опису процедур, які рекомендовані для 

проведення слухань у ВР, наводиться порівняльна інформація про підготовку й організацію 

слухань в інших законодавчих органах світу. 

3647 

С 69 

2 

Соціальний атлас Києва / Упор.: В.С. Мальцев, А.В. Одинцова, Л.С. Прокопенко. – К.: 

Експрес, 2002. – 176 с. 

3614 

С 69 



35 

 

2 

Соціально-трудові відносини в Україні: тенденції розвитку та перспективи / Міжнародне бюро 

праці. – К.: Міленіум, 2003. –  70 с. 

2568 

С 69 

2 

Соціально-трудові відносини та вирішення трудових спорів. –К.: Основа, 2002. –  712 с. 

У книзі зібрані основні законодавчі і нормативно-правові акти України станом на 1 січня 2002 

року та міжнародні правові акти, якими регулюються соціально-трудові відносини між 

найманими працівниками і роботодавцями. 

2479 

С 72 

2 

Співак В.М., Гопанчук В.С. Законодавство України про шлюб і сім`ю. - К.: Наук. думка, 1998. 

– 238 с. 

У книзі висвітлюється чинне шлюбно-сімейне законодавство України, розглядаються поняття 

шлюбу , сім`ї, особисті та майнові права й обов`язки подружжя, правовідносини між батьками 

та дітьми, а також інші причетні до цієї сфери відносини. Особлива увага приділяється 

проблемним питанням шлюбно-сімейного законодавства. 

447 

С 89 

2 

Судова система України / Уклад.: Р. Ткачук; Ін-т громад. сусп-ва. – 2-ге вид., випр. та допов. – 

К.: ТОВ „ІКЦЛЕСТА”,  2003. – 44 с. 

Видання розраховане на широке коло читачів, які бажають захищати порушені права в 

судовому порядку. 

3873 

С 89 

2 

Судова система України / Уклад.: Р. Ткачук; Ін-т громад. сусп-ва. . – Київ, 1998. – 56 с. 

Видання розраховане на широке коло читачів, які бажають захищати порушені права в 

судовому порядку. 

234 

С 90 

2 

Суслова О., Семіколенова О., Пометун О. Кроки до права. – К.: А.П.Н., 2001. – 178 с. 

888 

С 89 

2 

Сучасні тенденції соціально-правової освіти молоді / За заг. ред. І.М. Пінчук, С.В. 

Толстоухової. – К.: УДЦССМ, 2000. – 152 с. 

833 

Т 48 

2 

Ткачук А. Влада і громада: співпраця влади і громадськості у вирішенні місцевих проблем / А. 

Ткачук, В. Артеменко, Р. Рукормеда; Інститут громадянського суспільства. – К.: ТОВ „ІКЦ 

ЛСТА”, 2004. – 88 с. 
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Робота має на меті ознайомити читачів з можливостями та реальним досвідом співпраці влади  

і громадськості, а також допомогти встановленню партнерства, яке є надзвичайно потрібним в 

процесі вирішення важливих для суспільства проблем. (2 примірника) 

3835 

Т 48 

2 

Ткачук А. Законодавча техніка: Як готувати проекти законів: Практичний посібник. – К.: ТОВ 

„ІКЦ ЛСТА”, 2004. – 184 с. 

Робота є спробою узагальнити досвід законодавчої роботи адвоката й на прикладах з 

українського законодавства показати важливість дотримання законодавчої техніки при 

підготовці проектів нормативних актів. 

3834; 3870 

Т 48 

2 

Ткачук А. Знайомтесь: Верховна Рада України. – К.: ТОВ «ІКЦ ЛЕСТА», 2004. – 36 с. 

3871 

Т 48 

2 

Ткачук А. Судова система України. – К.: Інститут громадянського суспільства, 1999. – 56с. 

344 

Т 67 

2 

Тристоронні консультації міжнародні трудові норми: Пер. з англ. / Наук. ред. В.І. Костриця. – 

К.: Міленіум, 2002. – 108 с. 

2408 

Т 78 

2 

Трудовое и социальное право зарубежных стран: основные институты. Сравнительно-

правовое исследование / Под ред.Э.Б.Френкель .- М.: Юристь, 2002.-687с. 

Работа представляет собой сравнительно-правовые исследование законодательства развитых 

стран, а также стран с переходной экономикой по актуальным проблемам трудового 

социального права. 

2265 

Т 78 

2 

Трудовой кодекс Российской Федерации / Библиотечка профсоюзного актива и 

предпринимателей. – 2002. - №1-2. – 192 с. 

1471 

У 45 

2 

Україна. Закон. Основні чинні кодекси і закони України / Уклад. Ю.П. Єлісовенко. – К.: 

Махаон, 2003. – 976 с. 

У цьому зводі зібрано низку найважливіших законодавчих актів, суспільна потреба в яких є чи 

не щоденна. Уміщені в ній кодекси і закони є чинними в Україні за станом на 1 січня 2003 р., а 

деякі наберуть чинності з 1 січня 2004 р. 

2801 

У 45 

2 
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Україна. Закони. Сімейний кодекс України: Від 10 січня 2002 р. – К.: Велес, 2004. – 75 с. 

3653 

У 45 

2 

Україна: права людини в перехідний період / Під ред. В.І.Євінтова. – К.: Сфера, 2001. – 184с. 

В публікації висвітлюється ряд проблем прав людини, які становлять особливий інтерес для 

подолання кризового становища, що склалося в країні внаслідок численних порушень прав 

людини та ефективного поновлення в правах. В ній йдеться про права людини, які викликають 

особливий інтерес, насамперед права людини на життя, свободу і особисту недоторканість, не 

зазнавати тортур або жорстокого, нелюдського або принижуючого її гідність поводження і 

покарання, дотримання всіх вимог справедливості незалежним і неупередженим судом, рівний 

захист від будь – якої дискримінації, свободу переконань та їх вільне вираження, розвиток в 

економічній, соціальній та культурній сферах. 

624 

Ф 75 

2 

Фокус звезд: Основа закона в Европейском сообществе. - Брюссель, 2002.-65 с. 

Журнал освещающий основы законодательства ассоциаций и бесприбыльных организаций. 

2112 

Х 22 

2 

Хартия третьего тысячелетия: Международная реабилитация: Принятая на Ассамблее 

Международной Реабилитации, состоявшейся в Лондоне 9 сентября 1999 г. – Лондон, 1999. – 

6 с. 

76 

Х 97 

2 

Хто є хто в державному управлінні? - К.: “Український Видавничий Центр”, 2001.- 640с. 

Вміщено біографічні довідки народних депутатів України, керівник центральних регіональних 

органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, суддів, дипломатів тощо. 

2272 

Ш 80 

2 

Шость Н.В. Енциклопедія сучасного права неповнолітніх  / Н.В.Шость, М.К. Козир, О.М. 

Ситник. – К.: “Рідна мова”, 1997. – 384 с. 

В енциклопедію включено відповіді на 336 питань з посиланням  на чинні опубліковані в 

офіційній пресі на 1 грудня 1996 року законодавчі та інші нормативні акти, а також витяги з 

Міжнародних актів Організації Об’єднаних Націй про захист неповнолітніх основними 

галузями права – освіти, праці, сімейних відносин, кримінального, кримінально-

процесуального, виправно-трудового законодавства. 

3036 

Ш 96 

2 

Шумилов А.Ю. Закон о наркотиках и системе противодействия наркобизнесу: Учебно-практ. 

пособие. - М.: Изд-ль Шумилова И.И., 2002.- 64с. 

 Приведен текст Федерального закона от 8 января 1998г. «О наркотических средствах и 

психотропных веществах», дается словарь профессиональных терминов в области 
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противодействия незаконному обороту наркотиков, основанный на современном российском 

законодательстве. 

2309 

Я 44 

2 

Як зареєструвати підприємницьку діяльність. / Під ред. С.Береславський, Д.Луценко, С. 

Середа.– К.: Українська освітня програма ринкових реформ, 2002. – 72 с. 

Перед Вами — перший практичний посібник із серії «Юридична абетка підприємця», яку 

започатковує для підприємців України Центр комерційного права. Проект «Центр 

комерційного права» здійснює компанія «Делойт Туш Томатсу» за фінансової підтримки 

Агентства США з міжнародного розвитку на підставі двосторонньої угоди про 

співробітництво між урядами України та США. Центр комерційного права — єдина на 

сьогодні організація в нашій країні, яка займається виключно розвитком комерційного 

(підприємницького) права й охоплює майже всі його підгалузі. 

2416 

Я 44 

2 

Як захиститись в суді від влади? / Під ред. А. Ніжнік. – К.: Інститут громадянського 

суспільства, 1999. – 35 с. 

342 

Я 44 

2  

Як здобути вищу освіту: Права та гарантії / Уклад.: В.Л. Рябіка, Г.Ф. Труханів. – К.: Четверта 

хвиля, 1998. – 256 с. 

112 

Я 44 

2  

Як знайти і не втратити роботу? / Уклад. Т.Гребнєва . – К.: Ін-т громадян. сусп-тва, 2000. - 112 

с. 

314 

Я 44 

2 

Як оформити пенсію? / Уклад. Т.Гребнєва . – К.: Ін-т громадян. сусп-тва, 1999. - 35 с. 

340 

 

2 

Іваньков І. В., Яковець І. С., Григоренко А. М. ,Буров С. Ю., Права людини в діяльності 

органів і установ виконання покарань : науково-методичний посібник для проведення занять в 

системі службової підготовки / За заг. ред. д. ю. н., проф.. А.Х. Степанюка. – Чернігів : ПАТ « 

ПВК «Десна», 2012. – 280 с. 

У науково-практичному посібнику надано методичні рекомендації по організації занять в 

системі службової  підготовки Державної пенітенціарної служби України з курсу « Права 

людини» ,даються поради стосовно форм і методів проведення занять. 

1574 

 

 3. Соціальна політика. 
А 14 

3 
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Абетка української політики: Довідник / Авт.-упор.: М. Томенко, Л.Бадешко, О.Воробйова та 

ін. – К.: Смолоскип, 1997. – 268 с. 

681 

А 19 

3 

Аверин А.Н. Социальная политика и подготовка управленческих кадров: Учебное пособие. – 

М.: Дашко и К, 2005. – 280 с. 

4104; 2843 

А 64 

3 

Аналіз регуляторного впливу: Навчальний посібник / Д. В. Ляпін. О. В. Літвінов, Л. Г. 

Хоменко. - Львів: ЗУКЦ, 2008. - 148 с.  

Ієн Посібник для слухача з курсу «Аналіз регуляторного впливу» с складовою частиною 

відповідного тренінгового курсу, який розроблено спеціально для підвищення кваліфікації 

державних службовців центральних та місцевих органів виконавчої влади та посадових осіб 

органів місцевого самоврядування. Посібник містить матеріали по курсу «Аналіз 

регуляторного впливу» і в окремих модулях розглядає мі складові аналізу регуляторного 

впливу та підготовки відповідних документів та процедур, які раїні вимагаються 

національним законодавством. Перший модуль присвячено питанням ідеології державного 

регулювання господарської діяльності, принципам, то забезпечують ефективність 

регулювання та її суспільну легітимність. 

1228 (ІПСП) 

Б 18 

3 

Баймуратов М.А. Роль международных стандартов местного самоуправления в формировании 

компетенции публичной самоуправленческой (муниципальной) власти / М.А. Баймуратов, 

В.А. Григорьев. – Одесса: Феникс, 2003. – 156 с. 

В издании рассматривается система международных стандартов местного самоуправления как 

основа формирования эффективного механизма муниципальной власти в Украине. 

Систематизированы основные международные  документы в рассматриваемой сфере. 

3337 

Б 55 

3 

Бех В.П. Соціальний організм країни. – Запоріжжя: ЗДУ, 1999. – 306 с. 

1105 

Б 43 

3 

Бєлов М. А. Управління інфраструктурою підприємства: Навч.-метод. посібник для сам ост. 

вивч. дисц. / М.А. Бєлов, І.А. Павленко, Т.І. Решетняк; За заг. ред. М.А. Бєлова. – К.: КНЕУ, 

2003. – 112 с. 

 Комплекс навчально-методичного забезпечення охоплює навчальну програму, методичні 

поради до вивчення кожної теми, а саме: основні положення змістової частини тем, 

термінологічний словник, питання для поглибленого вивчення, перелік запитань для 

контролювання знань теоретичного програмного матеріалу, тестові завдання для 

самоперевірки знань, практичні завдання для виконання на базах практики. 

3339 

В 38 

3 
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Вестник Ассоциации органов местного самоуправления Автономной республики Крым. - №2. 

– 2000. – 160 с. 

73 

В 65 

3 

Войнович С.О. Соціальні інститути суспільства: рід, влада, власність. – К.: Ін-т соціології 

1998. – 170 с. 

431 

В 84 

3 

Всемирный доклад по социальным наукам. / Ред. А. Касанжигил и Д. Мэкинсон; Пер. с англ.  

В.С. Хелемендик. – М.: «Издательский Дом МАГИСТР-ПРЕСС», 2002. – 375 с. 

2295 

Г 12 

3 

Гавриленко І.М.  Соціальний розвиток: Навч. посібн. – К., 2001. – 484с. 

У монографії проаналізовано сучасний стан конфліктної компетентності працівників ОВС; 

здійснено теоретичний аналіз вітчизняного і закордонного досвіду дослідження 

конфліктів;теоретично обґрунтована концепція розвитку конфліктостійкості й модель 

підготовки фахівців для урегулювання конфліктів. 

2209 

Г 20 

3 

Герасимов Т. Принципи права соціального забезпечення України. – Дрогобич: “Відродження”, 

2002. – 128 с. 

Книга присвячена принципам права соціального забезпечення України. Джерелами даної 

праці є чинне законодавство, включаючи міжнародно-правові акти, а також наукові праці 

вітчизняних та зарубіжних авторів. 

2988 

Г 54 

3 

Глобальна соціальна політика: Між нар. орг. й майбутнє соц. добробуту / Б. Дікон, М. Халс, 

П.Станс; Пер. з англ. А.Олійник. - К.: Основи, 1999. – 346 с. 

Аналіз сучасних соціально-економічних проблем, що на межі тисячоліть особливо гостро 

постали в державах колишнього Радянського Союзу, Сх.. Європи та країнах “ третього світу”. 

Відповідь на питання яку роль у справі соціального захисту людини могли б відігравати 

наддержавні формування, такі як ООН та їх структурні відгалуження. Теоретичний матеріал 

доповнюється численними схемами та ілюстративними таблицями. 

1013 

Г 65 

3 

Гонтмахер Е.Ш. Социальная политика в России: уроки 90-х. – М.: Геолиос АРВ, 2000. – 336 с. 

В монографии рассматриваются вопросы формирования и реализации социальной политики в 

России. Проводится анализ процесса поиска органами государственной власти стратеги 

социальной политики в период рыночных экономических реформ. 

1431 

Г 72 

3 
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Государственная политика России и Великобритании по реализации социальных прав и 

гарантий граждан: Материалы научно-практической конференции (12-13 сентября 2000г.). - 

М.: Социально- технологический институт МГУС, 2001. – 271 с. 

396 (ІПСП) 

Т 38 

3 

Гришина Е.Е., Чагин К.Г. ТЕХНОЛОГИЯ АДРЕСНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

«САМООБЕСПЕЧЕНИЕ»: РУКОВОДСТВО ПО ВНЕДРЕНИЮ ДЛЯ МЕСТНЫХ И 

РЕГИОНАЛЬНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ — М.: Фонд «Институт экономики города», 2008. — 

96 с. 

С помощью технологии адресной социальной помощи «Самообеспечение» можно повысить 

качество жизни малоимущих семей с детьми, проживающих в сельской местности. Суть 

данной технологии в том, что семьям оказывается целевая денежная помощь для развития 

подсобного хозяйства или индивидуальной трудовой деятельности. В результате появляются 

дополнительные источники дохода в натуральной и денежной форме. Важные элементы 

программы — наличие встречных договорных обязательств получателей помощи, индиви-

дуальный подход к назначению помощи, а также участие местных сообществ в процессе от-

бора получателей помощи через сельские советы общественности. 

б/н (ІПСП) 

У 45 

3 

Європейська соціальна модель і соціальна згуртованість: яку роль відіграє ЄС? / Фонд ім. 

Фрідріха Берта, Регіональне представництво в Україні та Білорусії. – К.: Заповіт, 2006. – 44 с. 

Українському читачеві надається можливість ознайомитися з сучасним станом дискусії щодо 

перспектив європейського розвитку та його соціальної складової. 

4150 

Є 22 

3 

Європейський Союз та Україна: Стратегія відносин в контексті розширення / Інститут 

регіональних та євроінтеграційних досліджень “Євро Регіо Україна”. – К.: “К.І.С.”, 2003. – 206 

с. 

Публікація включає в себе матеріали конференції “Європейській Союз та Україна: стратегія 

відносин в контексті розширення”, що Київський Центр Інституту Схід-Захід провів 23 

вересня 2003 року у Києві. 

3794 

Ж 86 

3 

Жуков В.И. Социальная политика и социальное образование в России: Доклад на 

международной конференции " Социальная защита населения России: истоки, традиции, 

перспективы" 22 апреля 1998. – М.: Союз,1998. – 32 с. 

531 

Ж 86 

3 

Жуков В.И. Социальная политика: парадигмы и приоритеты: Монография. - М.: Союз, 2000. – 

312 с. 

Работа посвящена актуальным проблемам выработки и реализации социальной политики, 

рассматриваемой в контексте мировой цивилизации. Выделены приоритеты социальной 

сферы, особенности её развития в переходной период российского общества; раскрывается 
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механизм осуществления социальной политики, региональные, национально-территориальные 

её аспекты. 

53 

З-30 

3 

Заплатинский В., Матис Й. Безопасность в эру глобализации: Монография. - К.: ЦУЛ, 2010. - 

142 с. 

Монография написана словацко-украинским творческим коллективом. В монографии 

освещены основные глобализационные процессы и их влияние на уровень безопасности 

отдельных людей, социальных групп, регионов и государств и цивилизации в целом. Авторы 

коснулись вопросов влияния глобальных тенденций на сферу образования, а также систему 

образования по вопросам безопасности. 

б/н (ІПСП); 1305 (ІПСП) 

З-36 

3 

Заславская Т.И. Социальная трансформация российского общества: Деятельностно-

структурная концепция. – М.: Дело, 2003. – 568 с. 

Книга объединяет наиболее важные работы автора, посвященные изучению постсоветского 

трансформационного процесса, его социальной направленности, движущих сил, 

деятельностных механизмов, институциональных и социокультурных ограничений. 

3193 

И 20 

3 

Иванов В.Н., Патрушев В.И. Инновационные социальные технологи государственного и 

муніципального управления: В.Н. Иванов, В.И. Патрушев. – 2-е узд., перераб. И доп. – М.: 

ЗАО «Издательство «Экономика», 2001. – 327 с. 

Данная монографія предназначена прежде всего для студентов, обучающихся по 

специальности «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент в социальной 

сфере», а также для преподавателей, аспирантов и руководителей разных уровней управления, 

представите лей исполнительной и законодательной власти. 

2536 

И-89 

3 

Истомина В.В. Финансирование социально-воспитательных программ: Методическое 

пособие. -  М.: ЦСП РАО, 1998. – 52 с. 

Рассматривается оптимизация финансирования социально-воспитательных программ 

крупного города на основания  современного социально-педагогического  подхода к 

согласованной  деятельности  различных звеньев социальной сферы. На конкретном 

цифровом материале  дается анализ практики финансирования деятельности учреждений и 

описывается новая модель управления финансовыми ресурсами социальной среды. 

2663 

І-21 

3 

Іванова О.Л. Соціальна політика: теоретичні аспекти: Курс лекцій. – К.: Вид. дім «КМ 

Академія», 2003. – 107 с. 

3508; 3321 

К 15 

3 
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Кайдаш П.В. Соціальна модель суспільства в контексті ідей фізичної економії. – К.: Оріони, 

2000. – 24 с. 

У своїй брошурі автор обґрунтовує необхідність побудови нової соціальної моделі суспільства 

України, яка повинна не тільки врятувати її від економічної та екологічної катастрофи, а й 

привести до сталого розвитку та розквіту. 

1511 

К 29 

3 

Катвалюк А.Л. Социальные технологии. – Тернополь: Экономична думка,  2001. – 284 с. 

В книге рассмотрены взгляды на социотехнологические проблемы современности, дан анализ 

состояния общества постсоциалистического периода, раскрыты под необычным углом зрения 

проблемы экономики и будущего Украины. 

1676; 151 (ІПСП) 

К 55 

3 

Кобзар Л.А. Модель ООН: Програма та методичні рекомендації до курсу / Л.А. Кобзар, Н.В. 

Стаценко, Г.О. Рева;Бюро з співробітництва Швейцарії в Україні. – К., 2004. – 76 с. 

3747 

К 59 

3 

Козик Л.П. Снг: реалии и перспективы / Л.П. Козик, П.А. Кохно. – М.: Издательский дом 

«Юридический мир ВК», 2001. – 304 с. 

Главная задача книги – показать бесперспективность прорыва на Запад стран СНГ с их 

современным состоянием экономики и политическим развитием и возможность их равного 

участия в решении международных (европейских) проблем. 

2312 

М 15 

3 

Макарова  О.В. Державні соціальні програми: теоретичні аспекти, методика розробки та 

оцінки: Монографія. – К.: Ліра-К, 2004. – 328 с. 

1767; 4482 

М 33 

3 

Матвієнко В.Я. Соціальні технології. – К.: Українські пропілеї, 2001. – 446 с. 

Автор глибоко аналізує сучасні тенденції суспільного розвитку, досліджує структуру 

політичної системи та механізм функціонування політичної влади, проблеми взаємодії 

громадянського суспільства та держави, процеси та механізми соціалізації. 

1522 

М 77 

3 

Мониторинг уровня жизни населения Российской Федерации / Н.Н. Гриценко, С.М. Уланов, 

Д.Ф. Шавишвили. – М., 2003. – 115 с. 

Аналитическая часть бюллетеня посвящена рассмотрению динамики важнейших показателей 

социально-экономического положения Российской Федерации в 2002 году, характеристике и 

оценке основных факторов, повлиявших на их изменение. 

3143 

Н 12 

3 
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На пути к социальному государству: Материалы круглого стола / Под ред. Н.Н. Гриценко. – 

2003. – 210 с. 

2598 

Н 33 

3 

НАТО: Довідник: Видання присвячене 50 – й річниці Альянсу. – К.: Молодь, 1999. – 543 с. 

Довідник НАТО видається відділом інформації і преси як довідни5к з питань Альянсу та його 

політики. Використані формулювання якнайточніше відображають консенсус сере країн – 

учасниць, який є основою прийняття рішень в Альянсі. Усі матеріали до цього видання 

Довідника НАТО – якщо в тексті не зазначено інакше – взято з англомовного видання, 

надрукованого наприкінці 1998 року. 

682 

Н 72 

3 

Нова хвиля реформ: на шляху до успіху: Аналіз соціально-економічної політики у січні-червні 

2005 року та подальші рекомендації / Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй. – К.: 

Видавнича компанія „КИТ” та „Твіса”, 2005. – 69 с. 

4249 

О-28 

3 

Общество на фоне. / Под ред. К. Рогова, В Козлова. – М.: ОГИ, 2001. – 152 с. 

Рассматривается вопрос о наличии гражданского общества в России. 

1911 

О-62 

3 

ООН і Україна: разом у нове тисячоліття / Ред.: Л. Батіг. – К., 2000. – 63 с. 

1689 

О-64 

3 

Органи місцевого самоврядування: особливості, проблеми та перспективи / Упор.: Л.Кудіна, 

Н.Демчук, О.Кузьмич. – К.: «Молодіжна Альтернатива», 2007. – 140 с. 

938 

О-72 

3 

Осадчая Г.И. Социальное знание и социальная практика. – М.: Академический Проект, 2003. – 

160 с. 

В монографии анализируется становление мировой социальной науки, новые «вызовы» 21 

века социальному знанию, выявляются вопросы, на которые призвана дать ответы 

современная социальная теория, показывается, что социальная наука сможет обеспечить 

цивилизованный характер проживания людей на планете при условии, если будут 

подготовлены кадры, способные развивать социальную теорию и реализовать ее основные 

идеи на практике, дается характеристика развития социального образования, раскрывается 

опыт подготовки кадров для социальной сфере. 

3622 

О-64 

3 

Осипов Г.В. Социальное мифотворчество и социальная практика. – М.: НОРМА, 2000. – 543 с. 
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В книге показывается несостоятельность социальных мифов, имевших распространение в 

советский период. И сегодня мифы неолибералов и их практика привели к разрушению 

экономики и культуры России, нанесли ущерб ее национальной безопасности. В книге 

утверждается, что реформы, в ходе реализации которых деградирует человек, реакционны: 

основной целью реформирования должно быть духовное, социальное и физическое развитие 

человека. 

872 

П 75 

3 

Прикладна соціальна політика: Матеріали міжнародного науково-практичного семінару у 

межах спільного європейського проекту “Розробка навчального плану з прикладної соціальної 

політики”/ Відп. ред. О.О.Шубін. – Донецьк, 2001. – 132 с. 

4324 

П 44 

3 

Примара Європи: Аналітична доповідь / Агентство гуманітарних технологій. - К.: АОЗТ 

«У.В.Д», 1999. – 99 с. 

671 

Р 45 

3 

Реформування трудового законодавства у країнах – кандидатах на вступ до ЄС: досягнення та 

виклики / Під ред. А. Бронштейн. - Женева: МОП, 2003. – 34 с. 

4146 

Р 69 

3  

Романюк С.А. Політика регіонального розвитку в Україні: сучасній стан і нові можливості: 

Регіональні дослідження: Моногр. – К.: Вид-во УАДУ, 2001. – 112 с. 

Монографія є дослідженням змін, що відбулися за роки незалежності в економіці регіонів 

України. В роботі здійснено аналіз державної регіональної політики за цей період та її впливу 

на економічне реформування у територіальному вимірі. Наводяться основні тенденції щодо 

регіональної політики у країнах Європи, аналізуються інструменти, які застосовуються 

центральними та місцевими органами влади в політиці. 

1018 

Р 93 

3 

Рывкина Р.В. Драма перемен. – М.: дело, 2001. – 472 с. 

2260 

С 30 

 3 

Семигіна Т. Соціальна політика у глобальному вимірі. – К.: „Пульсари”, 2003. – 252 с. 

У виданні представлено аналіз сучасних соціальних проблем у світі та описано моделі 

соціальної політики дев’яти держав, різних за економічним, політичним, географічним, 

демографічним, культурним становищем і спадком. 

2989; 58 (ІПСП); 71 (ІПСП); 124 (ІПСП) 

С 36 

3 

Сила децентралізації: Україна: звіт з людського розвитку за 2003 рік / Програма розвитку 

Організації Об’єднаних Націй. – К, 2003. – 136 с. 
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3745 

С 43 

3 

Складові демократії: Пер. з нім. / За ред. Доріс Геттінг. - К.: Либідь,1993. – 160 с. 

318 

С 45 

3 

Скрипник О. Соціальна, правова держава в Україні: проблеми теорії і практики: До 10-річчя 

незалежності України: Монографія. – К.: Інститут держави і права ім.. В.М. Корецького НАН 

України, 2000. – 600с. 

Розроблено системологічну концепцію становлення соціальної, правової держави в Україні в 

умовах всебічного реформування соціальної сфери та формування громадянського 

суспільства. 

1525 

С 46 

3 

Скуратівський В. А. Соціальна політика / В. А.Скуратівський, О. М. Палій, Е. М. Ліанова. – 2-

е вид., доп. та перероб. – К.: Української Академії управління при Президентові України, 

2003. –  360 с. 

У навчальному посібнику розглядається сутність соціальної політики і основні напрями її 

здійснення. Зокрема розглядається соціальна політика в сфері розвитку соціальних відносин, 

соціального захисту, соціальної структури, ринку праці та зайнятості населення. 

3833; 152 (ІПСП) 

С 46 

3 

Скуратівський В. А., Палій О.М. Основи соціальної політики. – К.: МАУП, 2002. –  200 с. 

1019 

С 46 

3 

Скуратівський В. Гуманітарна політика в Україні: Навч. посіб. / В.Скуратівський, 

В.Трощинський, С.Чукут. – К.: Міленіум, 2002. – 262 с. 

У посібнику аналізується  гуманітарна сфера та її складові, розкриваються особливості 

гуманітарного розвитку українського суспільства, сутність, мета та завдання гуманітарної 

політики, основні напрями її здійснення. 

3305 

С 69 

3 

Смирнов С.Н. Региональные аспекты социальной политики. – М.: Гелиос АРВ., 1999. – 320 с. 

Монография посвящена малоисследованным проблемам, связаным с регионализацией реформ 

в социальной сфере. На основе теоретического анализа вопросов социальной политики автор 

дает рекомендации по широкому кругу социальных проблем, решение которых требует учета 

регионального фактора. 

1148 (ІПСП) 

С 54 

3 

Собкин B. C. Старшеклассник в мире политики. Эмпирическое исследование. М.: ЦСО РАО, 

1997. - 318 с. 
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Монография основана на материалах анкетного опроса 1604 учащихся старших классов 

московских школ. Опрос проведен Центром социологии образования РАО весной 1996 г., - в 

период развернувшейся избирательной кампании на пост президента РФ. В исследовании 

дается описание отношения школьников к широкому спектру политических вопросов: госу-

дарственному устройству, экономике, социальной политике, военной реформе, борьбе с 

преступностью, контролю за СМИ и др. Специальный раздел посвящен изучению отношения 

к политическим лидерам. 

б/н (ІПСП) 

С 56 

3 

Современные фабрики мысли: Аналитический доклад / Агенство гуманитарных технологий. – 

К.: АОЗТ «У.В.Д», 1999. – 86 с. 

672 

C 69 

3 

Соціально відповідальна політика влади : посібник. – К., 2012. – 66с. 

В даному збірнику розкриваються такі теми: розв’язання житлової проблеми громадян, 

зростання доходів населення,підвищення купівельної спроможності громадян,підтримка сімей 

з дітьми, поліпшення якості медичного обслуговування,поліпшення якості охорони 

материнства та дитинства, і т д. 

б/н (ІПСП) 

С 69 

3 

Социальная политика и социология / Академия социологии и управления. - М.: Союз, 2000. – 

Вып. 2. – 142 с. 

Этот номер журнала вышел в предверие Первого Всероссийского социологического 

конгресса. Он объединил его участников и посвящен методологическим проблемам 

трансформации общества, информационным и управленческим аспектам функционирования 

социальной сферы, анализу российских реалий, знакомству с мировым опытом социального 

регулирования. 

51 

С 69 

3 

Социальная политика и социология / Академия социологии и управления. - М.: Союз, 2000. – 

Вып. 1. – 164 с. 

В этом выпуске: региональные технологии реализации социальной политики; развитие 

маркетинга в сфере социальных служб; социологическое образование социального работника: 

методы и технологии; социальная информатика; качество жизни в социологическом 

измерении; представители старшего поколения в семье: социальные роли и функции. 

50 

С 69 

3 

Социальная революция: вопросы теории: Сборгин статей / Отв. Ред.: А.Ф. Замалеев, В.Д. 

Комаров. – Л.: Наука, 1989. – 148 с. 

2089 

С 69 

3 

Социально-гуманитарные знания. - №2. – 1999. - 304 с. 
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2377 

С 69 

3 

Социальное время и социальная политика в XXI веке: Специализированная информация / РАН 

ИНИОН; Центр социальных научно-информационных исследований Отдел социологии и 

социальной психологии. – М.: ИНИОН, 2002. – 72 с. 

Данный выпуск объединяет рефераты ряда наиболее теоретически значимых статей 

ежегодника «Техника и труд», касающихся проблем государственного регулирования и 

стратегии социальной защиты в сфере трудовых отношений. В центре внимания авторов 

активно дискутируемые в западной научной литературе, но почти не обсуждаемые в 

последние годы российскими социологами темы изменений условий труда и этики труда, 

характера занятости, отношения к трудовой биографии.   

2975 

С 69 

3 

Социальный заказ в Украине. Обеспечение и внедрение / Ассоциация поддержки гражданских 

инициатив "КОВЧЕГ". - Одесса, 2001. – 75 с. 

Издание посвящено вопросам разработки и внедрения в практику взаимодействия органов 

власти и некоммерческих организаций в Украине одной из самых эффективных социальных 

технологий - социального заказа.  

892 

С 59 

3 

Социальный заказ как инструмент социальной политики. - Мн.: Представительство 

ООН/ПРООН в Республике Беларусь, 2009. - 64 с. 

В контексте зарубежного опыта рассматривается государственный социальный заказ как 

механизм взаимодействия власти, бизнеса и гражданского общества в области оказания 

социальных услуг населению. В публикации представлены основные формы финансирования 

государственного социального заказа и механизмы его реализации; институты, 

обеспечивающие его формирование и размещение. 

б/н (ІПСП) 

С 69 

3 

Соціальна політика  и соціологія.Издательство МГСУ”Союз” 1999. -142 с. 

52 

С 69 

3 

Соціальна політика в Україні та сучасні стратегії адаптації населення: Збірник наук. статей. – 

К.: Студцентр, 1998. – 204 с. 

У збірник увійшли статті провідних українських вчених і міжнародних експертів, що 

присвячені теоретичним та практичним питанням формування та реалізації соціальної 

політики в Україні, соціально – економічного становища окремих соціально – демографічних 

груп населення, зокрема жінок, молоді, дітей, та моделям їх поведінки в кризових умовах. 

Автори посібника – учасники науково – практичної конференції “Соціальна політика держави 

та стратегії адаптації населення в умовах соціально – економічної кризи”, що відбулася у 

квітні 1998 року у м. Києві. 

740 

С 69 
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3 

Соціальний діалог на галузевому рівні у країнах – майбутніх членах ЄС: найслабша ланка / 

Під ред. Ю.Геллаб, Д. Вохган-Вайтхеда – Будапешт: МОП, 2003. – 86 с. 

4147; 551 (ІПСП) 

С 72 

3 

Спікер П. Соціальна політика: теми та підходи. –К.: Фенікс, 2000. – 400 с.  

Зміст: -Природа соціальної політики; -Соціальний захист у суспільстві; -Стратегії соціального 

захисту; -Пояснення напрямів соціальної політики; -Державні системи соціального захисту; -

Розподіл соціального захисту; -Організація соціального захисту; -Отримання соціального 

захисту; -Дослідження для політики; -Оцінювання соціальної політики;  

500 

С 90 

3 

Суспільні реформи та становлення громадянського суспільства в Україні: Матеріали наук. - 

практ. конф. / За заг. ред. В.І. Лугового, В.М. Князєва. - К.: Вид-во УАДУ, 2001.-380 с. 

У матеріалах конференції характеризуються теорія і практика становлення громадянського 

суспільства в Україні крізь призму його ціннісних вимірів: соціально- економічних, 

політичних, духовно - культурних, ідеологічних тощо. 

1777 

С 90 

3 

Суспільні реформи та становлення громадянського суспільства в Україні: Матеріали наук. - 

практ. конф. / За заг. ред. В.І. Лугового, В.М. Князєва. - К.: Вид-во УАДУ, 2001.- 472 с. 

1778 

С 90 

3 

Суспільні реформи та становлення громадянського суспільства в Україні: Матеріали наук. - 

практ. конф./ За заг. ред. В.І. Лугового, В.М. Князєва. - К.: Вид-во УАДУ, 2001.-380с. 

У третьому томі матеріалів конференції розкрито основні проблеми становлення 

демократичних і політичних відносин у процесі побудови громадянського суспільства в 

Україні. Проаналізовано зарубіжний та вітчизняний досвід формування і функціонування 

політичної системи. 

1779 

Т 35 

3 

Тертичка В. Державна політика: аналіз та здійснення в Україні. – К.: “Основи”, 2002. – 750 с. 

У цій книзі систематизовано наукову парадигму державної політики, розкрито зміст, 

принципи й методологію її аналізу. Змістові та структурно-функціональні особливості 

державної політики розглядаються в контексті визначення умов і динаміки державно-

політичних процесів, оцінювальних підходів та демократичних перспектив суспільного 

розвитку. 

2552 

Т 66 

3 

Третій сектор в Україні: проблеми становлення / М.Ф. Шевченко, В.А. Головонько, Ю.М. 

Галустян та ін. – К.: УІСД, 2001. – 173 с. 

1553 
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Т 66 

3 

Третій сектор і законодавча влада: перспектива співпраці: Збірник матеріалів круглого столу / 

Міжнародний фонд “Відродження”. – К., 2001. – 24 с. 

1102 

У 45 

3 

Україна в процесах міжнародної інтеграції / За ред. В.Р. Сіденка. – X.: Вид-во "Форт", 2003. – 

280 с.  

У монографії комплексно розглядаються теоретичні і практичні проблеми, пов’язані зі 

стратегією міжнародної інтеграції України. Аналізується вплив на ці процеси з боку 

економічних, соціальних та ментально-ціннісних чинників.  

3966 

У 45 

3 

Україна: вибір моделі розвитку: Матеріали конфоренцій та круглих столів: Альманах / Від. за 

вип. М. Розумний. – К.: СМОЛОСКИП, 2000. – 416 с. 

680 

У 45 

3 

Україна: поступ у ХХІ століття: Наук. – метод. зб. / І.Ф. Надольний, В.А. Ребкало, Н.Р. 

Нижник та ін.. – К.: Вид-во УАДУ, 2000. – 220 с. 

У науково-методичному збірнику, підготовленому науковцями Української Академії 

державного управління при Президентові України, висвітлюються важливі питання 

економічного, політичного та духовного життя українського суспільства на шляху 

історичного вступу в нове тисячоліття, окреслюються реальні та динамічні зміни в реалізації 

основних напрямів політики на період ло 2004 року. 

1008 

У 45 

3 

Український правовий часопис. – 1998. – Вип.1. – 48 с.  

В цьому номері: -Тези про розвиток цивільного і економічного права в Європі; -Організація 

виконавчої влади на місцях і місцевого самоврядування в Україні на основі нової Конституції 

України; -Неприбуткові організації в Україні; -Інкорпорація міжнародних угод у національне 

законодавство; -Угода про партнерство та співробітництво і правові реформи в Україні. 

184 

Х 73 

3 

Холостова Е.И. Социальная политика и социальная работа: Учеб. пособие. – М.: Дашков и К, 

2007. – 216 с. 

В данном учебном пособии рассматривается сущность и структура социальной политики, ее 

основне категории и субъекты, определяется взаимосвязь социальной политики и социальной 

безопасности, социальной защиты, социальной работы. 

4239 

Х 73 

3 

Холостова Е.И. Социальная политика: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 204 с. 



51 

 

В данном учебном пособии рассматриается сущность и структура социальной политики, ее 

основне категории и субъекты, определяется взаимосвязь социальной политики и социальной 

безопасности, социальной политики и социальной защиты, социальной политики и 

социальной работы. Раскрываются ее основне направления как в Росси, так и за рубежом. 

1120 

Ц 38 

3 

Централізована та децентралізована система державного замовлення. Процедури перевірки 

виконання державного замовлення: Пер. з англ. / Ресурсний центр розвитку громадських 

організацій “Гурт”. – К.: Видавничий дім “КМ Академія”, 2002. – 76 с. 

2494 

Ч 49 

3 

Черноморд П.В. Государственная поддержка социальной сферы и науки: Государственный 

финансовый контроль(к пятилетию деятельности Счетной палаты Российской Федерации). – 

М.: Экономика, 2000. – 239 с. 

Представленные в издании методические разработки включают действующие 

законодательные и нормативные правовые акты по бюджетно-финансовым вопросам, 

регламентирующие деятельность организаций и учреждений социальной сферы и науки, а 

также результаты проведенных Направлением в 1995-1999 г. экспертно-аналитических и 

контрольных мероприятий. 

1463 

Ш 95 

3 

Шульга М.О. Метаморфози українського суспільства: Коментарі соціолога. – К.: Ін-т 

соціології НАН України, 2003. – 261 с. 

3474 

Щ 38 

3 

Щокін Г. Концепція соціального розвитку: висновки для України.– К.: МАУП, 2002. –72 с. 

В книзі робиться спроба з’ясувати риси майбутнього людства та місце в ньому України. 

2597 

Э 40 

3 

Экономика и социальная политика: гендерное измерение: Курс лекций / Под ред. М.М. 

Малышевой. – М.: Academia, 2002. – 288 с. 

В курсе подробно рассматриваются экономические процессы, которые существенным образом 

воздействуют на социальный статус мужчин и женщин. В поле зрения авторов не только 

экономическое развитие страны как таковое, но острейшие проблемы, обусловленные 

половыми различиями рабочей силы, управленческого персонала, всех участников 

хозяйственной деятельности. 

2770 

Э 40 

3 

Экономическое чудо или экономическая загадка?: Социальное рыночное хозяйство и его 

применение / Под ред. Г.Бласко. – М., 1992. – 56 с. 

326 

 



52 

 

3.1. Соціальне управління 
Б 90 

3.1 

Булыгин Ю.Е., Волковський В.И. Основы теории организации социального управления: 

учебное пособие – М., 2000. – 141с. 

1138 (ІПСП) 

В 38 

3.1 

Веселова Н.Г. Социальное управление и элементы его культуры / Под. ред. В.А. Трайнева. – 

М.: ИТК “Дашков и Ко”, 2002. – 340 с. 

В книге рассматриваються теория и практика социального системного управления. 

Излагаеться система принципов, методов, функций социального управления в условиях 

рыночной экономики. 

2229 

В 75 

3.1 

Ворожейкин И.Е. Управление социальным развитием организации: Учебник. – М.: ИНФРА-

М, 2001. – 176 с. 

В учебнике излагаются научные и прикладные знания о социальной сфере организации, 

факторах ее развития, создании благоприятных условий для труда, досуга работников и 

повышения качества их трудовой жизни, задачах и функциях социальной службы. 

2847 

Г 13 

3.1 

Гаевская О.Б.Современная цивилизация и социальное управление: (Орг. аспект): Монография. 

– К.: МАУП, 1997. – 120 с. – Библиогр.: с116-118. 

В монографии рассматриваются общецивилизационные основы управления. Рассчитана на 

управленцев и тех, кто изучает науку управления в учебных заведениях. 

1092 (ІПСП) 

Г 13 

3.1 

Гаєвська О.Б. Управління як соціальний феномен: Монографія. – К.: КНЕУ, 2000.-168 с. 

У пропонованому виданні аналізується управління як соціальний феномен, його організаційна 

сутність. Автор уводить до структури його феномену управління виробничою організацією, 

самоуправління духовної культури, політичні відносини як об’єкт управління, управління  “ 

світовим кооперативом “, промовистіше свідчить про загальноцивілізаційність цього 

феномену. 

2218 

Г 95 

3.1 

Гурне Б. Державне управління / Пер. з фр. В. Шовкуна. – К.: Основи. – 165 с. 

У книжці автор досліджує засади державного управління, послідовно аналізує завдання, що 

стоять перед органами влади, структури органів державного управління, а також гуманітарні 

та політичні проблеми, які виникають у процесі діяльності адміністративних механізмів. 

1019 

І-23 

3.1 
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Іваськевич І.О. Організація соціального забезпечення: Навч. посіб. – Тернопіль: Економічна 

думка, 2003. – 104 с. 

У навчальному посібнику висвітлено сутність, основні випадки та форми соціального 

забезпечення і соціальної справедливості, визначення ефективності соціального забезпечення.  

3516 

К 36 

3.1 

Керол Г. Вайс Оцінювання: Методи дослідження програм та поліки / Пер. з англ. Р. Ткачук, М. 

Корчинська. – К.: Основи, 2000. – 627 с. 

4180 

Л 17 

3.1 

Лазор О.Д. Основи місцевого самоврядування: Навч. посіб. – 3-є вид., доп. Та пере раб. – К.: 

Центр навчальної літератури, 2003. – 432 с. 

В книзі розглянуто засади місцевого самоврядування та його історичний розвиток, 

конституційно-правові основи місцевого самоврядування, формування органів місцевого 

самоврядування та їх повноваження, систему гарантій та відповідальності посадових осіб, 

міжнародний досвід у сфері місцевого самоврядування. 

3499 

М 20 

3.1 

Малиновський В.Я. Державне управління: Навч. посіб. – 2-е вид., доп. та перероб. – К.: Атіка, 

2003. – 576 с. 

Посібник подає у формі навчального матеріалу основні теоретичні засади науки державного 

управління. Основи управлінської науки – історія та теорія державного управління – 

розглядаються в контексті сучасних досягнень і базуються на практичній управлінській 

діяльності. 

3502; 3341 

О-75 

3.1 

Основы современного социального управления: теория и методология: Учеб. пособие / Под. 

ред. В.Н. Иванова – М.: ОАО “НПО ”Экономика”, 2000. – 271 с. – (Энциклопедия 

управленческих знаний) 

Данное учебное пособие является первым опытом научного и практического осмысления 

проблем социального управления как самостоятельной отрасли научного знания. В нем в 

единой логике представлены базовой категории науки, ее основные законы, принципы и 

функции и обоснована система всех циклов управленческой деятельности и всех ее субъектов, 

от которых прежде всего зависит эффективность управленческого труда. 

1679 

О-75 

3.1 

Основы социального управления: Учеб. пособ. / А.Г. Гладышев, В.Н. Иванов, В.И. Петрушев; 

Под ред. В.Н. Иванова. – М.: Высш.шк., 2001. – 271 с. 

Данное пособие является первым опытом научного и практического осмысления проблем 

социального управления как самостоятельной отрасли научного знания. 

2809; 2213 

П 32 

3.1 
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Пикулькин А.В. Система государственного управления: Учеб. для вузов. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 399 с. 

Во втором издании учебника нашли отражение все изменения, происшедшие в структуре 

органов государственной власти как на федеральном, так и на региональном уровнях, в 

методах и направлениях государственного регулирования экономики, в организации 

управления важнейшими народно-хозяйственными комплексами и отраслями. 

1318 

П 36 

3.1 

Пищулин Н.П. и др. Социальное управление: теория и практика: Учебное пособие: В 2-х т. 

Т.1. / Н.П.Пищулин, С. Н. Пищулин, А.А. Бетуганов. – М.: «Академкнига», 2003. – 549 с. 

2267 

П 36 

3.1 

Пищулин Н.П. и др. Социальное управление: теория и практика: Учебное пособие: В 2-х т. 

Т.2. / Н.П.Пищулин, С. Н. Пищулин, А.А. Бетуганов. – М.: «Академкнига», 2003. – 451 с. 

3216 

С 69 

3.1 

Социальная коммуникация и социальное управление в экоантропоцентрической и 

семиосоциопсихологической парадигмах: В 3 кн. Кн. 1. / Отв. Ред. Т.М. Дридзе. – М.: 

Издательство Института социологии РАН, 2000. – 158 с. 

Сборник знакомит читателей с новейшими научно-исследовательскими парадигмами и 

разработками отечественных ученых, направленными на аргументацию фундаментальной 

роли и изучение процессов социальной, в том числе массовой, коммуникации как исторически 

выработанной системы способов транслирования особым, текстуальным образом 

организованной смысловой информации, пронизывающей все сферы и уровни 

социокультурной жизнедеятельности общественных субъектов и общества в целом. 

3336 

 

4. Соціальне партнерство. 
А 66 

4 

Андрущенко А.І. Система соціального партнерства як інститут регулювання трудових 

відносин в Україні / А.І. Андрущенко, І.М. Дубровський; Під заг. ред. Т.А. Прокопенка. – Х.: 

Вид-во „Реал”, 2004. – 175 с. 

У монографії дається авторська розробка соціологічної концепції соціального партнерства як 

регулятора трудових відносин. 

3842 

Б 20 

4 

Балабанова Н.В. Социальный диалог. Социальное партнерство. Социальное государство / Н.В. 

Балабанова, В.И. Жуков, В.Е. Пилипенко; Академия труда и социальных отношений 

Федерации профсоюзов Украины; Отв. ред. В.Е. Пилипенко. – К., 2002. – 189 с. 

В монографии рассматривается социальный диалог и партнерство как общественные явления. 

Осуществлен анализ объективных и субъективных условий и факторов, детерминирующих 

развитие диалоговых отношений в украинском социуме. Исследуются сущность, история 

становления  и механизмы функционирования социального партнерства. Анализируются 
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проблемы развития социального государства, его роль и функции в системе социального 

партнерства. 

2697; 52 (ІПСП) 

Г 46 

4 

Гибкость соглашений. Роль социальных партнеров и правительства / Под ред. М.Озаки. – 

Женева, 1999. – 157 с. 

Типы гибкости, понятие о введении гибкости, роль государства и торговых структур в 

достижении соглашений, позиция социальных партнеров на рынке. 

2076 

Г 56 

4 

Гнидюк Н. А. Інструмент європейського сусідства і партнерства та фінансова допомога 

Європейського Союзу : навчальний посібник / За заг. ред. В. Ю. Стрельцова – К., 2010. - 192 с. 

У посібнику представлено пріоритетні сфери надання фінансової допомоги країнам 

Європейської політики сусідства, процедури планування та розподілу коштів Інструменту 

європейського сусідства і партнерства, розглянуто можливість участі у програмах допомоги 

працівників органів державної влади різних рівнів, а також інших організацій, які, відповідно 

до законодавства Європейського Союзу, будуть прийнятними учасниками програм допомоги 

Співтовариств. 

1230 (ІПСП) 

Г 85 

4 

Гриценко Н.Н. Основы социального государства: Учебник для вузов / Н.Н. Гриценко, Ф.И. 

Шарков. – М.: «Социальные отношения », 2004. – 240 с. 

«Основы социального государства » - первый  учебник в отечественной и зарубежной 

практике по проблемам социального государства, знакомящий студентов с особенностями, 

сущностью, принципами социального государства. Учебник предназначен студентам, 

аспирантам, всем тем, кто интересуется проблемами формирования и развития социального 

государства. 

3733 

Г 87 

4 

Громадська наука і створення добробуту у Британії. – К.: Британська Рада в Україні, 1999. – 

40 с. 

У виданні йдеться про науку у Сполученому Королівстві та її зв’язки з вищою освітою і 

промисловістю, роботу Рад із наукових досліджень та функціонування наукових парків, 

процеси передачі технологій, вплив урядових документів на розвиток науки та її громадське 

розуміння. 

678 

Д 28 

4 

Декларація МОП основних принципів та прав у світі праці. Конвенції Міжнародної 

Організації Праці. – К., 1999. – 39 с.-  7 екз. 

82 

Д 68 

4 
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Документы, представляющие роль и ответственность государства, частого сектора и 

неправительственных организаций в  социальном партнерстве / Социальное партнерство. – К., 

2001. – 120 с. 

4334 

Д 79 

4 

Дубровський І. М. Механізм регулювання трудових відносин: Навчально-методичний 

матеріал до курсу „Соціальне партнерство”  / Під заг. ред. Т.А. Прокопенка. – Х.: Харківський 

соціально-економічний інститут, 2004. – 60 с. 

У роботі надається схема навчального курсу „Соціальне партнерство”, запропоновані теми 

семінарів, круглих столів для обговорення проблем становлення соціально-партнерських 

відносин між основними суб’єктами ринку праці – найманими працівниками та 

роботодавцями. 

3841 

Е 45 

4 

Економічна й соціальна рада Французької республіки / Міжнародна організація праці. – К.: 

«Фоліант», 2007. – 31 с. 

4352 

Е 38 

4 

Есинова Н.И. Экономика и социально-трудовые отношения: Учеб. пособ. – К.: Кондор, 2003. – 

464 с. 

В пособии дан анализ ситуации на рынке труда Украины и в мировом сообществе, раскрыты 

взаимоотношения работников и работодателей в процессе труда с целью приобретения 

навыков решения экономических задач. Рассмотрены в доступной форме процессы, 

происходящие в социально-трудовых отношений, становлении и функционировании рынка 

труда, о современных подходах к управлению человеческими ресурсами, содержание и 

элементы организации труда, оценка его эффективности  и оплаты, место и роль 

Международной организации труда в регулировании социально-трудовых отношений. 

3604 

Е 24 

4 

Європейське співтовариство, ваш сусід / Комісія європейських співтовариств; Європейська 

документація. – К., 1992. – 45 с. 

850 

Е 24 

4 

Європейський Союз та Україна / Європейська Комісія в Україні. – 2001. –8 с. 

1378 

Ж 86 

4 

Жуков В., Скуратівський В. Соціальне партнерство в Україні: Навч. посіб. – К.: Вид–во 

УАДУ, 2001. – 200 с. 

У навчальному посібнику викладено основні проблеми впровадження соціального 

партнерства в систему соціально – трудових відносин України, розкрито особливості 

стосунків між сторонами соціального партнерства: державою, профспілками та 

роботодавцями. У посібнику висвітлюється процес налагодження механізму реалізації 
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соціального партнерства засобами колективно – договірного регулювання, наводяться 

приклади діяльності державних і недержавних установ і організацій, які сприяють 

формуванню умов діяльності системи соціального партнерства. Видання призначено для 

слухачів і викладачів Української Академії державного управління при Президентові України, 

науковців і працівників сфери соціально – трудових відносин. 

688 

Ж 86 

4 

Жуков В.І. Проблеми колективно-договірного регулювання трудових відносин в Україні: 

Монографія / В.І. Жуков, Г.В. Осовий, Ю.О. Привалов. - К.: Інститут соціології НАНУ, 1999. – 

184 с. 

У монографії розглядаються проблеми колективно-договірного регулювання трудових 

відносин, зокрема прийняття та функціонування колективного договору як форми узгодження 

та співпраці сторін трудових відносин. Аналізується практика укладання та дії колективних 

договорів установ і підприємств різних форм власності; визначаються найгостріші проблеми 

та можливі шляхи їх подолання. 

120 

З-14 

4 

Законы, распоряжения и другие акты, регулирующие социальный контракт / Социальное 

партнерство.- К., 2001. – 32 с. 

4333; 4335 

З-43 

4 

Звіт про наукове дослідження GP/F11/0040 “Гуманізм молоді як основа ініціатив соціального 

партнерства та розбудови громадянського суспільства» / Купенко О.В., Козінцева Т.О., 

Марухіна І.В. – Суми, 2006. – 133 с. 

251 (ІПСП) 

З-24 

4 

Зміцнення соціального діалогу: Висновки та доповіді Економічної й соціальної ради / 

Міжнародна організація праці. – К., 2006. – 32 с. 

4353 

И 78 

4 

Информация о ключевых вопросах и путях их решения в различных моделях социального 

партнерства / Социальное партнерство. – К., 2001. – 122 с. 

4332 

И 78 

4 

Информация о социальном партнерстве / Социальное партнерство. – К., 2001. – 112 с. 

4331 

И 69 

4 

Інститути та інструменти розвитку територій. На шляху до європейських принципів / За ред. 

С.Максименка;  Центр Ін – ту Схід – Захід. – К., 2001. – 244 с. 

Видання узагальнює результати досліджень експертів і практиків регіонального розвитку в 

рамках проекту “Розвиток громад і регіонів України” Київського Центру Інституту Схід – 
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Захід. У публікації досліджуються питання розбудови в Україні дієвої інфраструктури 

регіонального розвитку. Це перше видання в Україні, де через призму принципів, інструментів 

та механізмів розвитку регіонів в країнах Європи аналізуються сучасні проблеми державного 

регулювання регіонального розвитку в Україні. Унікальність цього видання полягає також у 

можливості ознайомитись з досвідом перших кроків, зроблених українськими Агентствами 

регіонального розвитку. 

648 

К 25 

4 

Каролина Н. Сравнительные исследования и законы по вопросам социального партнерства: 

Сборник материалов. - К.: ИГО, 2000. – 148 с.  

239 

К 28 

4 

Касале Дж. Посібник до міжнародних трудових норм з питань соціально-трудових відносин: 

Робочий документ МБП – Бюро МПБ для країн Центральної та Східної Європи / Міжнародне 

Бюро Праці; Бюро МПБ для країн Центральної та Східної Європи. – К., 1999. – 35 с. – 2 екз. 

83 

К 61 

4 

Колот А.М. Соціально-трудові відносини: теорія і практика регулювання: Монографія.– К.: 

КНЕУ, 2004. – 230 с. 

3810 

К 65 

4 

Концепция социального государства Российской Федерации: Разработана Временным 

творческим коллективом / Академия труда и социальных отношений. – М., 2004. – 43 с. 

3544 

М 69 

4 

Михеев В.А. Основы соціального партнерства: теорія и політика: Учеб. для вузов. – М.: 

Экзамен, 2001. – 448 с. 

Первый отечественный ученик, обобщающий и систематизирующий научные знания о 

социальном партнерстве. С позицій междисциплинарного похода рассмотрены основы 

отечественного соціального партнерства, история его становлення и развития, 

методологические принципы соціального партнерства, проанализированна деятельность 

властных структур, объединений работадателей, предпринимателей, профсоюзов в системе 

партнерських отношений. 

2305 

М 57 

4 

Міжнародний досвід вирішення колективних трудових спорів / Міжнародне бюро праці, 

Національна служба посередництва і примирення; Упор. С.П. Савчук. – К.: Основа, 2003. – 

408 с. 

В книзі висвітлені питання міжнародного досвіду вирішення колективних трудових спорів, 

зокрема в країнах-членах Європейського Союзу та в країнах Центральної і Східної Європи. 

3942 

Н 34 
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4 

Наукові записки: Збірник. – Випуск1. – К.: ІНВіП, 1997. – 127 с. 

1373 

О-28 

4 

Общественные движения в современной России: от социальной проблемы к коллективному 

действию / Отв. Ред.: В.В. Костюшев. – М., 1999. – 172 с. 

473 

О-75 

4 

Особливе партнерство між Україною та НАТО: Нормативно – правова та організаційна база. –

16 с. 

683 

О-74 

4 

Осовий Г.В., Жуков В.І., Руденко В.М., Семеніхін В.О. Соціально-трудові відносини: питання 

теорії та практики в Україні: Навч. посіб. – К.: АПСВ, 2005. – 432 с. 

Навчальний посібник написано відповідно до діючої програми курсу «Економіка праці й 

соціально-трудові відносини». У ньому висвітлено теоретичні і практичні питання 

формування та регулювання соціально-трудових відносин. 

4388 

П 18 

4 

Партнерство в соціальній роботі: Робочі матеріали семінару 18-24 лютого 2002 року / 

Християнський дитячий фонд; Академія праці і соцільних відносин. – К., 2002. – 150 с. 

1405 

П 18 

4 

Партнерство в устойчивом развитии местных сообществ: опыт, возможности, перспективы: 

Материалы научно-практической конференции, Минск, 16-18 апреля 2004 г. / Отв. ред. В. 

Корж. – Мн.: СООО «Медисонт», 2004. – 170 с. 

Материалы конференции «Партнерство в устойчивом развитии местных сообществ: опыт, 

возможности, перспективы» представляют собой плюралистический взгляд на современный 

этап развития социума в целом и его третьего сектора в частности. 

3908 

П 63 

4 

Построение партнерства (методические рекомендации)./ под общ. ред. Дешко Т. – Киев: 

Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине, 2003. – 212 с. 

Данное пособие разработано Международным Альянсом по ВИЧ/СПИД для организаций, 

работающих в области ВИЧ/СПИД, с целью осведомления о возможных методах построения 

партнерських отношений и существующих на сегодняшний день успешных практиках 

партнерства. 

268 (ІПСП) 

Р 55 

4 
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Рихлі Л. Соціальний діалог на національному рівні  у країнах – кандидатах на вступ до 

Європейського Союзу: Пер. з англ. / Л. Рихлі, Р. Прітцер;  Програма Інфокус з соціального 

діалогу, трудового права і трудового законодавства. – К., 2003. – 23 с. 

Мета цього документу проста і полягає у забезпеченні читачів інформацією та 

рекомендаціями щодо потенціалу соціального діалогу на національному рівні в країнах з 

перехідною економікою, приділяючи особливу увагу  процесу розширення ЄС.  

2465 

С 69 

4 

Социальная сфера. Преобразование русловий труда и быта / Отв. ред. В. Н. Иванов. –М.: 

Наука, 1988. – 336 с. 

2083 

С 69 

4 

Социальное партнерство государственных органов и неправительственных организаций как 

фундаментальный принцип гражданского общества / Региональная общественная организация 

“Союз социального благосостояния”. - М., 2000. – 255 с. 

Авторы анализируют различные аспекты и проблемы нового явления в России – социального 

партнерства органов власти и неправительственных организаций, в том числе в сфере 

оказания социальных услуг, освещает опыт такого сотрудничества в странах Европейского 

Союза. 

23 

С 69 

4 

Социальное партнерство, проблемы и пути решения: Материалы белоруско-украинской 

научно-практической конференции 25-26 июня 1998г. – Минск, 1998. – 147 с. 

32; 121 

С 69 

4 

Социальное партнерство: предпосылки становления в Украине: Краткий курс либеральной 

социально – экономической политике в современных условиях. – Донецк, 1997. – 23 с. – (Б–ка 

украинского либерала ) . 

758 

С 69 

4 

Социальное партнерство: Словарь-справочник / Рук. авт. кол. В.Н.Киселев, В.Г. Смольков. – 

М.: «Изд. «Экономика», 1999. – 236 с. 

В книге раскрыто значение многих терминов, слов и словосочетаний. 

2824 

С 69 

4 

Соціальне партнерство – шлях до злагоди: Практика, проблеми, перспектива, здобутки  / Авт. 

– упор. С.Ю Кропивка; Проект Міжнародної організації праці “Україна: сприяння реалізації 

основних принципів та прав у світі праці”. – К., 2003. – 278 с.  

3410 

С 69 

4 
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Соціальний діалог на галузевому рівні у країнах - майбутніх членах ЄС: найслабша ланка: 

Пер. з англ. / Міжнародне бюро праці; Наук. ред. С.В.Мельник; Під ред. Ю. Геллаба, Д. 

Вогхан-Вайтхеда. – К., 2004. – 86 с. 

"Соціальний діалог на галузевому рівні у країнах - майбутніх членах ЄС: найслабша ланка", 

підготовлений авторським колективом фахівців НДІ соціально-трудових відносин Мінпраці 

України (м. Луганськ) в рамках реалізації Проекту технічного співробітництва МОП "Україна: 

сприяння реалізації основних принципів та прав у світі праці" . 

3943 

Т 77 

4 

Труд и социальные отношения. – 2000. - № 5 (11). – 112 с. 

В этом номере: Идейные истоки теории и практики социального партнерства; Профсоюзы и 

социальное партнерство в современных реалиях общественно-политического развития России. 

Историко-политический взгляд; Социальное партнерство в системе управления социально-

трудовыми отношениями. 

163 

Т 77 

4 

Труд и социальные отношения. – 2001. - № 1 (10). – 112 с. 

В этом номере: Социальное партнерство на рынке труда молодежи; Первичный студенческий 

коллектив – объект и субъект управления; Местное самоуправление и культура; Тестовый 

контроль усвоения знаний студентами. 

164 

Т 66 

4 

Труд и социальные отношения: Спецвыпуск научных работ аспирантов и соискателей.-2001. - 

№1. – 145 с. 

2790 

Т 77 

4 

Трудовые отношения на новом частном предприятии (социологический анализ данных трех 

исследований) / Отв. ред. А.Л. Темницкий. – М.: Изд-во Института социологии РАН, 2000. – 

118 с. 

В сборнике по материалам трех исследований, проведенных в 90-е гг. на одном частном 

промышленном предприятии Москвы, анализируются изменения в трудовых отношениях. 

Обосновываются выводы о сохранении и воспроизводстве на новом частном предприятии 

традиционных социальных проблем труда и ценностей российской трудовой культуры. 

1251 

Ф 15 

4 

Фаер С. А.  Приемы стратеги и тактики предвыборной борьбы: РR-секреты общественных 

отношений. «Ловушки» в конкурентной борьбе. Механизмы политической карьеры. – К.: 

Издательский Дом «Ин Юре», 2001. – 136 с. 

2418 

Ф 52 

4  
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Филенко В.И. Социальное партнерство в системе взаимодейстия органов муниципальной 

власти и местного самоуправления.- М.: Социально-технологический иснтитут МГУС, 2000. – 

82 с. 

В работе автор анализирует отечественный и зарубежный опыт местного самоуправления. На 

большом фактическом материале описывает особенности реализации опыта социального 

партнерства во взаимодействии органов муниципальной власти и местного самоуправления. 

22 

Х 22 

4 

Хартія про особливе партнерство між Україною та Організацією Північно – Атлантичного 

Договору. – 8 с. 

684 

Ш 62 

4 

Шинелева Л. Т. Общественные неправительственные организации и власть. — М.: «Дашков и 

К°», 2002. — 220 с. 

 Напряженная экономическая ситуация в России сделала особенно актуальными проблемы 

сотрудничества органов власти и неправительственных общественных организаций при 

решении социальных задач. В книге подробно рассматриваются многообразные аспекты этого 

относительно нового для России явления, исследуется российский и зарубежный опыт в 

социальной сфере, намечаются конкретные пути развития социального партнерства. Книга 

рассчитана на широкий круг читателей — студентов и аспирантов, представителей властных 

структур, членов неправительственных организаций. 

2342 

 

5.Соціологічні основи соціальної роботи. 
Г 69 

5 

Городяненко В. Г. Социологический практикум: Учебно-методическое пособие. — К.: 

Издательский центр "Академия", 1999. — 160 с.  

В пособии представлен учебно-методический материал, характеризующий содержание 

основных методов и процедур прикладного социологического исследования. Основная цель 

практикума — помочь студентам организовать и провести социологическое исследование. 

б/н (ІПСП) 

Д 31 

5 

Демография: Учебное пособие / Под ред. Проф. В. Г. Глушковой. – М.: КНОРУС, 2004. – 304 

с. 

Рассматриваются объект, предмет, цели и методы демографии. Приводится ее краткая 

история. Анализируются источники данных о населении, в часности, переписи и специальные 

выборочные обследования населения. Изучаются вопросы численности и структуры 

населения, его качества, воспроизводства и миграции. Освещаются теоретические основы 

изучения народонаселения. Большое внимание уделяется демографическому 

прогнозированию. 

б/н (ІПСП) 

М 91 

5 

Муромцева Ю.І. Демографія: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2008. – 300 с. 
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У навчальному посібнику розглянуто основні теми, що відповідають навчальній програмі з 

курсу «Демографія» Міністерства освіти і науки України. Посібник грунтується на сучасному 

розумінні демографічної науки та містить різноманітну інформацію щодо процесів 

відтворення населення в Україні і світі. 

850 (ІПСП) 

П 18 

5 

Паркинсон С.Н. Законы Паркинсона: Сборник: Пер. с англ. / Сост. и авт.. предисл. В.С. 

Муравьев. – М.: Прогресс, 1989. – 448 с. 

В сборник Сирила Норткота Паркинсона (р. 1909) вошли памфлеты из уже известных 

советскому читателю книг «Закон Паркинсона», «Свояки и чужаки». Сборник дополнен не 

публиковавшимися ранее памфлетами из книг «Закон оторочки», «Мышеловка на меху» и 

других. Объект исследования С.Н. Паркинсона – бюрократизм государственной 

администрации, а также традиционно респектабельних британських институтов, как армія, 

церков, школа, бизнес. 

143 (ІПСП) 

С 69 

5 

Соціологія культури: Навч. посібник. Видання 2-ге,стереотипне// О.М. Семашко В.М. Піча, 

О.І. Погорілий та ін..; за ред.. О.М. Семешка, В.М. Пічі. – Львів: «Новий Світ-2000», 2004. – 

334 с. 

939 (ІПСП) 

 

5.1.Соціологія в загальному 
А 19 

5.1 

Аверьянов Л.Я. В поисках своей идеи: Статьи и очерки. Часть первая. - М., 2000. - 266 с. 

Автор рассматривает социологические проблемы вопроса, делится размышлениями о 

предмете социологии, анализирует факт как философское понятие и его интерпретацию, 

исследует процесс социализации. 

1887 

А 61 

5.1 

Америка: взгляд из России. До и после 11 сентября. - М.: Институт Фонда "Общественное 

мнение", 2001. - 318 с. 

В книге представлены результаты социологических исследований: общероссийских опросов 

населения и опросов представителей региональных элит - проведенных Фондом 

"Общественное мнение" в 1998-2001 гг., а также аналитические комментарии. В фокусе 

внимания книги - США, однако тематика издания весьма разнообразна: США как государство, 

США как воплощение Запада, демократические ценности, "американский образ жизни", 

отношение россиян к Америке и к Западу в целом, реакции на теракты 11 сентября в Нью-

Йорке и Вашингтоне и последовавшие за ними бомбардировки Афганистана. Материал 

представлен в ретроспективном порядке. 

1845 

А 94 

5.1 

Афонін Е.А., Бандурка О.М., Мартинов А.Ю. Велика розтока (глобальні проблеми сучасності: 

соціально-історичний аналіз). – К.: Видавець ПАРАПАН, 2002. – 352 с. 
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3468 

Б 79 

5.1 

Болгов В.И. Социология новых форм жизни: Проблема социокультурной динамики. – М.: 

Российская академия наук институт социологии, 2001. – 56 с. 

В данном издании публикуются материалы исследований в области социологии новых форм 

жизни, проведенных под руководством профессора, доктора философских наук Болгова В.И. в 

рамках научно-исследовательского проекта "Динамика новых форм жизни" 

исследовательской секции "Социодинамика культуры и ценности российского общества" 

подпрограмма "Культурные трансформации в современной России" (координатор - 

профессор, доктор философских наук Ионин Л.Г.) программы исследований 

"Социокультурные процессы в России на пороге XXI века в контексте глобальных 

социальных изменений" (руководитель - профессор, доктор философских наук Ядов В.А.). 

Вместе с тем публикация выходит далеко за пределы, обозначенные подпрограммой и в целом 

программой ИС РАН. 

1882 

В 55 

5.1  

Вишняк О.І. Електоральна соціологія: історія, теорії, методи. - К.: Ін-т соціології НАНУ, 2000. 

– 310 с. 

Монографія є першою спробою вітчизняній соціологічній науці систематичного вивчення 

проблем історії, теорії і методів дослідження електоральної поведінки та електоральних 

установок. Автор на матеріалах вторинного аналізу електоральних досліджень в країнах 

Заходу, України та Росії досліджує можливості соціологічного прогнозування виборів, 

обґрунтовує "ідеологічно-економічну" концепцію факторів електоральної поведінки виборців 

пострадянських країн, розкриває завдання, можливості та межі методів електоральних 

досліджень. 

437 

Г 74 

5.1 

Гофман И. Представление себя другим в повседневной жизни / Пер. с англ. А.Д. Ковалева. – 

М.: КАНОН-Пресс-Ц, 2000. – 304 с. 

Книга дает представление о «драматическом», или «театральном» подходе Гофмана в 

социологии, анализирует «сценическую постановку» человеческих микровзаимодействий, 

приемы театрализации собственной деятельности и т.д. 

1758 

Д 18 

5.1 

Данилов А.Н. Социология власти: теория и практика глобализма. - Мн.: Университетское, 

2001. - 447 с. 

Рассмотрен широкий круг проблем системных социальных изменений в странах, 

образовавшихся после распада СССР, в контексте современных мировых тенденций 

глобализации и необходимости выработки новой социальной парадигмы миро устройства XXI 

в. Особое внимание сконцентрировано на исследовании роли и ответственности власти, 

национального государства, новых политических элит в развитии проблем переходного 

периода, возникающих и сопровождающих его конфликтов и кризисов, разработаны 

теоретические основы новой социологической дисциплины — социологии власти. Рассчитана 

на исследователей современного общества, политиков, преподавателей, научных сотрудников. 
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2528 

Д 46 

5.1 

Дилигенский Г. Г. Люди среднего класса. - М.: Институт Фонда “Общественное мнение”, 

2002. - 285 с. 

Книга основана на материалах углубленных интервью с несколькими десятками жителей 

крупных российских городов. Автор исследует жизненные стратегии, мотивацию, ценности 

представителей нарождающегося «среднего класса», определяет реальную и потенциальную 

роль различных его групп в процессах модернизации. Книга представляет собой 

оригинальный вклад в дискуссию о среднем классе, уже много лет ведущуюся в 

отечественной науке, а также в разработку теории постсоциалистической общественной 

трансформации. 

1920 

З-31 

5.1 

Запесоцкий А.С. Образование: Философия, культурология, политика. – М.: Наука, 2003. – 456 

с. 

В монографии исследуется культурно-антропологические основы образовательной 

деятельности, философские и культурологические проблемы образования. Специфика и 

образовательный потенциал отечественной гуманитарной культуры, модели и приоритеты 

образовательной политики; характеризуются психокультурные механизмы образовательной 

деятельности, обосновывается стратегии личностного развития как основные направления 

педагогического процесса. 

3453 

И 20 

5.1 

Иванов Д.В. Виртуализация общества. Версия 2.0. – СПб.: «Петербургское Востоковедение», 

2002. – 224 с. 

Настоящая монография представляет собой вторую версию первого в отечественной 

социологии исследования, посвященного разработке концепции виртуализации – 

принципиально нового направления теоретического анализа общественных изменений. 

2940; 3348 

К 24 

5.1 

Каныгин Ю.М., Яковенко Ю.И. Введение в социальную когнитологию. – К.: Наук. думка, 

1992. – 108 с. 

2868 

К 30 

5.1 

Качанов Ю.Л. Социология социологии: антитезисы. – М.: Ин-т экспериметальной социологии; 

СПб.: Алтея, 2001. – 185 с. 

Книга посвящена проблеме социологического исследования современной социальной теории 

сквозь призму социологических различий. В ней излагается центральная для современной 

социальной науки аналитика социологических различий, концепция практических и 

легитимных схем и соотношения социология-докса-социальная реальность. 

1140 
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К 47 

5.1 

Классовое общество. Теория и эмпирические реалии / Под ред. С. Макеева. – К.: Ин-т 

социологии НАН Украины, 2003. – 258 с. 

3467 

К 90 

5.1 

Киричёк П.Н. «Инфрпмационная культура общества» : монография / П.Н.Киричёк.-

М.:Изд-во РАГС , 2009.-208с. 

Рассматрниваются различные аспекты диалетического синтеза  духовной культуры и массовой 

информации в современных условиях, определяется  генезис феномена информационной 

культуры . Анализируется сущность  и свойства информационных процессов, происходящих в 

трансформирующемся обществе, выделяются культурно-аттрактивные свойства средств 

массовой коммуникации и информации. Формулируются идеологические и технологические 

концепты информационной политики как механизма социального ( государственного ) 

управления в различных коммуникативных конфигурвциях , характеризуется роль медиа-

коммуникативных технологий в формировании массового сознания. Медиакультура 

представляется важным основанием эффективности государственной службы. 

1662 

К 56 

5.1 

Ковалев В.Н. Моя профессия – социолог. Энциклопедия социального образования. – М.: Изд.-

во Союз МГСУ, 2000. – 235 с. 

В этой книге впервые предпринята попытка рассказать не только о том, что представляет 

собой социологическая наука как предмет познания, но и о тех качествах интеллекта, знаний, 

практических умениях и навыках, которыми должен обладать современных социолог. 

1424 

К 92 

5.1 

Купрій Т. Г. Соціологія. Схеми, таблиці, діаграми, графіки : навч. посіб. / укл.: Купрій Т. Г. – 

К.: Київ. Ун-т ім… Б. Грінченка, 2011. – 162 с. 

У навчальному посібнику комплексно висвітлено зміст курсу «Соціологія» за кредитно-

модульною наочною системою навчання для студентів гуманітарних спеціальностей. До 

кожної теми пропонується опорний конспект матеріалу, виконаний у схемах, таблицях, 

діаграмах, графіках. У посібнику наведені завдання для самоперевірки знань. Тестові завдання 

предметний покажчик основних понять та додатковий матеріал, що спрямований на розвиток 

соціологічного мислення у спеціалістів соціально-гуманітарного напряму. 

б/н (ІПСП) 

Л 25 

5.1 

Ларионов И.К. Социальная теория: Общие основы и особенности России: Учеб. Пособие. – 

М.: «Дашков и К», 2001. – 244 с. 

2240; 4043 

 

Л 70 

5.1 

Лодка на аллеях парка: Введение в социологию: Пер. со шведс. – М.: Весь Мир, 1994. – 96 с. 
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В книге излагаются азы социологии, науки, позволяющей человеку менять общество, а 

обществу развиваться с наименьшими сотрясениями. 

2122 

М 24 

5.1 

Манхейм К. Избранное: Социология культуры. – М.; СПб.: Университетская книга, 2000. – 

501 с. 

В книге содержится обширный историко-культурный материал. Многие идеи носят 

прогностический характер. 

2844 

М 64 

5.1 

Миронов А.С. Раздувай и властвуй. - М.: Добросвет, 2001. - 216 с. 

Российский избиратель поумнел. Он перестал быть "напуганным", и дикие времена грубой 

неприкрытой предвыборной пропаганды тоже уходят в прошлое. Наступает эпоха 

завуалированного влияния на умы людей, использования новых информационных технологий 

манипулирования общественным мнением. Эти изощренные и весьма эффективные приемы 

давно применяются специалистами так называемой "мягкой" пропаганды на Западе. Скоро 

этим супероружием научатся пользоваться и российские журналисты. 

1913 

М 79 

5.1 

Морено Я.Л. Социометрия: Экспериментальный метод и наука об обществе: Пер. с англ. – М.: 

Академ. Проект, 2001. – 384 с. 

В книге дана методология социального й психологического исследования и преобразования, 

которая сейчас выглядит несколько неожиданно для практиков. 

1141 

Н 74 

5.1 

Новое и старое в теоретической социологии / Под ред. Ю.Н. Давыдова. - М.: Изд-во Института 

социологии РАН, 2001.-Кн. 2. - 236 с. 

Данное издание - эти вторая книга альманаха, в котором представлены статьи по теоретико-

методологическим и историческим проблемам классической и современной социологии 

научных сотрудников и аспирантов ИС РАН. В работах исследуются некоторые новые 

тенденции в развитии уже известных социологических школ и концепций, а также проблемы, 

возникшие перед социологической теорией в последнее десятилетие. 

1915 

Н 74 

5.1 

Новое и старое в теоретической социологии. Книга I / Под ред. Ю.Н. Довыдова. – М.: 

Институт социологии РАН, 1999. – 350 с. 

Книга посвящена анализу некоторых актуальных проблем теории и истории социологии ХХ 

века. Особое внимание уделено содержанию понятия капитализма в его классическом и 

неклассическом варианте. В работе исследуются некоторые новые тенденции в развитиях уже 

известных социологических школ и концепций, а также проблемы, возникшие перед 

социологической теорией в последние десятилетия уходящего века. 

2326; 3238 

О 23 
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5.1 

Образование и информационная культура. Социологические аспекты. Труды по социологии 

образования. / Под ред. В.С. Собкина. – М.: Центр социологии образования РАО, 2000. – 462 

с. 

Сборник посвящен изучению социокультурных особенностей влияния средств массовой 

информации и компьютерных технологий на образование. 

1703 

О 72 

5.1 

Осадчая Г.И. Социология социальной сферы: Учеб. пособие. – М.: Союз, 1999. – 279 с. 

В учебном пособии автор раскрывает теоретические, методологические и методические 

проблемы социологического анализа социальной сферы как процесса социального 

воспроизводства дифференцированных субъектов жизнедеятельности, характеризует 

функции, структуру, факторы и закономерности ее развития, конструирует систему 

показателей, адекватную сущностным признакам, раскрывает принципы научно-

информационного обеспечения управления этой сферой, специфику методов и процедур ее 

изучения. 

40; 918 

П 16 

5.1 

Паніна Н.В. Тенденції розвитку українського суспільства (1994-1997 рр.): Соціологічні 

показники (Таблиці, ілюстрації, коментар) / Н.В. Паніна, Є.І. Головаха. – К.: Ін-т соціології, 

1998. – 131 с. 

3420 

П 39 

5.1 

Плотинский Ю.М. Модели социальных процессов: Учебное пособие для высших учебных 

заведений. – 2-е изд, перераб. и доп. – М.: Логос, 2001. – 296 с. 

Раскрываются современные представления о моделировании социальных процессов. Дается 

широкий обзор новых концепций системного анализа и когнитологии. Изложены методы и 

приемы построения моделей волновых, эволюционных, кризисных и революционных 

процессов. Отдельные главы посвящены прикладным моделям жизненных циклов и диффузии 

инноваций. 

1260 

П 78 

5.1 

Проблемы теоретической социологии: Сб.статей / Под ред. А.О. Бороноева. – Спб.: Изд-во С.-

Петербургского ун-та, 1996. – 316 с. 

2933 

Р 32 

5.1 

Регіон. – 1998. - №2. - 8 с. 

110 

Р 34 

5.1 

Резник Ю.М. Введение в социальную теорию. Социальная онтология: Пособие. – М.: 

Институт востоковедения РАН, 1999. – 514 с. 

Пособие посвящено изучению проблем онтологического видения социальной реальности. 
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1268 

Р 34 

5.1 

Резник Ю.М. Введение в социальную теорию. Социальная системология: Пособие. – М.: 

Институт востоковедения РАН, 2003. – 525 с. 

Пособие посвящено изучению проблем онтологического видения социальной реальности. 

2777 

Р 34 

5.1 

Резник Ю.М. Введение в социальную теорию. Социальная эпистемология: Пособие. – М.: 

Институт востоковедения РАН, 1999. – 327 с. 

Пособие посвящено изучению основных теоретических подходов к познанию социальной 

реальности. 

1267 

Р 90 

5.1 

Ритцер Дж. Современные социологические теории. – 5-е изд. – СПб.: Питер, 2002. – 688 с. 

Эта книга о самых интересных и главных идеях в социологии, выдержавших проверку 

временем, и о системе взглядов на основные социальные проблемы.  

2830 

С 30 

5.1 

Семашко Л.М. Тетрасоциология: ответы на вызовы. Переход плюрализма от теории к 

технологии, от рассизма к сопротивлению, от постмодернизма к пост плюрализму. - 1-е изд. 

— СПб.: Изд-во СПБГТУ, 2002. – 208 с. 

Тетрасоциология (тетризм) -  глобальная многомерная модель социального мира, выделяющая 

24 его базовых параметра в четырех мерной пространственно-временной метрике. Это 

плюралистическая, четырехмерная (tetra - четыре) социологическая теория социального 

пространства-времени в четырех координатах / измерениях: Ресурсы/ Статика, 

Процессы/Динамика, Структуры /Структуратика, Состояния / Генетика. Из нее следуют пять 

глобальных открытий: 1.Сферных классов населения мира как актеров социальной гармонии, 

2-Сферной демократии как политического инструмента равного распределения власти и 

других ресурсов между сферными классами, 3. Сферной социологической статистики, 

4.Сферной информационно-статистической технологии, 5.Социокультурной технологии 

процветания че рез гармонию и информацию. Данные открытия позволяют по-новому 

осмыслить и современные вызовы, и возможные ответы на них. Теория разрабатывается 

автором в России более 25 лет. Небольшая книга многозначна. Главная задача - дать сжатый 

очерк Тетрасоциологии, ее открытий, представить ее Социологическому Конгрессу и быть ее 

первой мировой презентацией. 

2527; 3179 

С 32 

5.1 

Серебрянников В.В. Социология войны. – М.: «Ось-89», 1998. – 320 с. 

В книге рассматриваются проблемы войны в ХХI веке, ее место и роль в системе социально-

политических отношений трансформирующегося общества, а также внутренняя сторона 

войны, проявляющаяся в действиях, поведении, морально-психологических состояниях 

человека и воинских масс в ходе вооруженной борьбы. 

2819 



70 

 

С 69 

5.1 

Социология потребления / Под ред. Л.Т. Волчковой, Ю. Гронова, В.Н. Мининой. – СПб.: 

Социологическое общество им. М.М. Ковалевского, 2001. – 240 с. 

В сборнике обсуждаются актуальные вопросы нового для российской социологии научного 

направления – социологии потребления, рассматриваются современные подходы к изучению 

потребления и потребительского поведения. 

3531 

С 69 

5.1  

Соціальна відповідальність бізнесу в Україні: матеріали експертного дослідження / Ред. Ю. 

Саєнко. – К.: «Батискаф», 2002. – 72 с. 

3245 

С 69 

5.1 

Соціальна політика і соціальна робота. Український науковий і громадсько-політичний 

часопис. №1 (13) 2000. – 144 с. 

502 

С 69 

5.1 

Соціальні виміри суспільства. Збірник наукових праць. Випуск 6. – К.: Інститут соціології 

НАН України, 2003. – 438 с. 

Авторами збірника є працівники науково-дослідних установ та вузів України, докторанти та 

аспіранти включно. Розрахований на широке коло читачів, які цікавляться науковою 

інформацією про сучасне українське суспільство та його образ у свідомості людей. 

3449 

С 69 

5.1  

Соціальні виміри суспільства: Збірка наукових робіт аспірантів № 1 / Інститут соціології, НАН 

України. - К., 1998. – 280 с. 

Переважна більшість статей присвячена актуальним теоретичним і практичним питанням 

суспільствознавства. їхня тематика охоплює широкий спектр проблем. Вони дійсно показують 

цей збірник аспірантських праць від подібних збірників. 

435; 3453 

Т 19 

5.1 

Тарасенко В.І. Проблема соціальної ідентифікації українського суспільства (соціотехнологічна 

парадигма) / В.І.Тарасенко, О.О. Іваненко. – К.: Інститут соціології НАН України, 2004. – 576 

с. 

Аналізується проблема соціальної ідентифікації українського суспільства в річищі 

соціотехнологічного та соціоінженерного підходу в соціології. 

3920 

Ф 91 

5.1 

Фролов С. С. Социология: Учебник. — 3-е изд. — М.: Гардарики, 2003. — 344 с. 

Рассматриваются основные понятия и концепции социологии, которые дают представление о 

социальных структурах и процессах, происходящих в обществе, целях и задачах социологии, 

способствуют формированию целостного образа окружающего социального мира. 
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Предлагаемый материал является результатом обобщения идей и концепций многих 

отечественных и зарубежных учебников, монографий, а также идей и разработок, 

выполненных автором. В отличие от 2-го издания (М.: Логос, 1996) в настоящий учебник 

включена глава «Коллективное поведение в массовом обществе». 

б/н (ІПСП) 

Ч 38 

5.1  

Человек и общество: Хрестоматия / Под ред. С.А.Макеева. - К.: Ин-т социологии НАН 

Украины, 1999. –2 72 с. 

Хрестоматия содержит отрывки из работ, многие из которых признаны классическими и дают 

представление о достижениях социологической мысли ХХ века. Большинство включенных в 

хрестоматию текстов публикуется в отечественной учебной литературе впервые. 

438 

Ш 24 

5.1 

Шаповал М. Ю. Загальна соціологія — К.: Укр. центр духов культури, 1996.— 368 с. 

«Загальна соціологія» М. Ю. Шаповала (1882—1932) — перший і до того ж унікальний 

український підручник цього предмету. Його автор — фундатор і перший директор 

Українського соціологічного інституту у Празі, був засновником вітчизняної соціологічної 

науки. У книзі теоретично розкрито фундаментальні засади будови суспільства, його 

структуру, класифіковано соціальні спільності (скупчення). Також висвітлюються рушійні 

сили суспільного процесу (соціальні чинники). Водночас праця має культурно-історичну 

вартість, як самобутня пам'ятка української наукової та суспільно-політичної думки перших 

десятиліть XX ст. 

б/н (ІПСП) 

Ш 49 

5.1 

Шереги Ф.Э. Социология образования: Прикладные исследования. – М.: Academia, 2001. – 463 

с. 

В книге представлены результаты нескольких исследований, которые были проведены 

недавно под руководством автора. Объект изучения – российские вузы, техникумы, средние 

школы во всех их формах и видах. 

1833 

Ш 95 

5.1 

Шульга М.О. Метаморфози українського суспільства. Коментарі соціолога. – К.: Інститут 

соціології НАН України, 2003.- 261 с. 

В книзі зібрано інтерв’ю автора газетам, журналам та радіостанціям, а також його газетні і 

журнальні статті за десять років – 1993 -2003 рр. 

3919 

Я 62 

5.1 

Яницкий О.Н. Социология риска. – М.: Издательство LVS, 2003. – 192 с. 

Впервые предпринята попытка разработать основы концепции общества риска применительно 

к российской действительности. Рассматриваются изменения в различных сферах общества, 

трансформация социального порядка и формирование новых общественностей под 

воздействием производства и распространения рисков. 

3237 
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5.2 Історія соціології 

В 26 

5.2 

Вебер М. Соціологія. Загальноісторичні аналізи. Політика / Пер. з нім. О. Погорілий. – К.: 

Основи, 1998. – 534 с. 

Книга являє собою збірник соціологічних, історичних та політологічних праць одного з 

провідних західних соціологів ХІХ-ХХ ст. М. Вебера (1864-1920). 

2134 

Д 20 

5.2 

Дарендорф Р. Тропы из утопии / Пер. с нем. Б.М. Скуратова, В.Л. Близнюкова. - М.: Праксис, 

2002. – 536 с. 

Сборник произведений одного из крупнейших социологов современности, профессора 

Лондонской школы экономики Ральфа Дарендорфа, посвящен широкому кругу проблем 

современной социологической теории. 

1257 

З-35 

5.2 

Зарубежная социология ХХ века: Хрестоматия. Тексты / Отв. ред. В.Г. Городяненко. – 

Днепропетровск: Издательство ДНУ, 2001. – 336 с. 

Учебное пособие представляет собой хрестоматию по зарубежной социологии ХХ века. 

Данная хрестоматия имеет своей целью дать наиболее полное представление об основных 

теоретических направлениях в современной социологии, через знакомство с работами 

ведущих представителей социологической мысли ХХ века. 

3352 

З-38 

5.2 

Захарченко М.В. Історія соціології: від античності до початку ХХ ст.  / М.В. Захарченко, О.І. 

Погорілий. - К.: Либідь,1993. - 334 с. 

1005 

И 90 

5.2 

История социологии в Западной Европе и США: Учебник для вузов / Ответ.ред. Г.В. Осипов. 

– М.: НОРМА-ИНФРА, 2001. – 576 с. 

Учебник посвящен рассмотрению персоналий, течений, школ и методов в западной 

социологии ХІХ - начала ХХ века. Ряд школ, течений и персоналий освещается в 

отечественной работе впервые. 

1440 

И 90 

5.2 

История теоретической социологии. В 4-х т. Т. 1 / Ответ. ред. и сост. Ю.Н. Давыдов. - М.: Изд-

во «Канон+» ОИ «Реабилитация», 2002. – 496 с. 

Настоящий том открывает первое в России серийное издание, наиболее полно освещающее 

историю социологической мысли со времени появления самого понятия «социология» и до 

наших дней. В первом томе анализируются основные теоретические и институциональные 

процессы, происходившие в социологии в течение XIX в. В нем содержится анализ концепций 
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К.А. Сен-Симона, О. Конта, К. Маркса, Г. Спенсера, Ф. Тенниса, В. Соловьева, М. 

Ковалевского и др. 

1868 

И 90 

5.2 

История теоретической социологии. В 4-х т. Т. 2 / Ответ, ред. и составитель Ю. Н. Давыдов. - 

М.: Изд-во «Канон +» ОИ «Реабилитация», 2002. - 560 с. 

Второй том «Истории теоретической социологии» посвящен развитию социологии в первой 

трети XX в. Это период нарастания и углубления первого общетеоретического кризиса 

социологической науки. В книге анализируются социологические концепции крупнейших 

западных ученых - В. Парето, В. Дильтея, М. Вебера, М. Шелера, В. Виндельбанда, Г. Лукача, 

Э. Фрома, а также русских мыслителей - П. Струве, П. Новгородцева, Н.А. Бердяева и др. 

1869 

И 90 

5.2 

История теоретической социологии. В 4-х т. Т. 3 / Отв. ред. и сост. Ю. Н. Давыдов. - М.: Изд-

во «Канон +» ОИ «Реабилитация», 2002. - 448с. 

Третий том «Истории теоретической социологии» посвящен развитию социологии в период с 

начала 1920-х до начала 1970-х годов. В книге анализируются социологические теории Т. 

Парсонса, П. Сорокина, Р. Мертона, ведущих теоретиков Чикагской школы. Авторы 

рассматривают возникновение и развитие основных школ интерпретативной социологии - 

символического интеракционизма, феноменологической социологии, этнометодологии. 

Особое внимание уделяется становлению различных традиций социологического 

теоретизирования во Франции, Англии и Германии. 

1870 

И 90 

5.2 

История теоретической социологии. В 4-х т. Т. 4 / Отв. ред. и сост. Ю.Н. Давыдов. – М.: Изд-

во «Канон +» ОИ «Реабилитация», 2002. – 736 с. 

Настоящий том завершает первое в России фундаментальное серийное издание, наиболее 

полно освещающее историю социологической мысли со времени появления самого понятия 

“социология” и до наших дней. В четвертом томе анализируются основные теоретические и 

институциональные процессы, происходящие в социологии во второй половине ХХ века. 

1871 

К 30 

5.2 

Качанов Ю. Л. Начало социологии. - М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: 

Алетейя, 2000. - 256 с. 

Книга посвящена проблеме гносеологического, социального и политического обоснования 

социологии. В ней дается ключевое для современной социальной науки изложение проблемы 

условий действительности социологического познания, статуса социальных фактов и 

феноменологических идеальностей социологии, пространства-времени социального мира, 

перспектив развития социальной теории.  

1860 

К 32 

5.2 

Кивинен М.  Прогресс и хаос: Социологический анализ прошлого и будущого Росии / Пер. с 

англ. М.Ф. Черныша. – СПб.: Академический проект, 2001. – 272 с. 
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3278 

К 36 

5.2 

Кирдина С.Г. Институциональные матрицы и развитие России. – Новосибирск: ИЭиОПП СО 

РАН, 2001. – 308 с. 

3478 

К 47 

5.2 

Классики теоретической социологии XX века: Рабочая тетрадь по истории социологии / Авт.-

сост. В.Г. Николаев. — М.: ГУ ВШЭ, 2001.—170с. 

В пособии представлены основные положения теории классиков социологии XX в.: М. 

Вебера, Э. Дюркгейма, Р.Э. Парка, Дж. Мида, Т. Парсона, Р. Мертона, А. Щютца. В краткой 

схематичной форме по каждой из рассматриваемых тем освещается тот круг вопросов, 

который необходим для усвоения теоретических моделей западной социологии. 

1928 

К 90 

5.2 

Култыгин В.П. Классическая социология. - М.: Наука. 2000. 526 с. 

В монографии исследуется становление социологии как самостоятельной академической 

дисциплины на базе принципиально нового качества, которое социальное познание начинает 

приобретать с середины XIX века. Освещается вклад в развитие этого процесса 

обществоведческих культур, основанных на французском, немецком, английском, 

итальянском, русском языках, анализируются наиболее распространенные в мировой 

социологии концепции, послужившие методологической базой многих социологических 

исследований XIX - начала XX века. Использованы зарубежные и отечественные источники, 

часть которых впервые вводится в отечественный научный оборот, материалы 

международных социологических конгрессов, симпозиумов и конференций. 

1861 

Н 73 

5.2 

Новикова С. С. Социология: история, основы, институционализация в России. – М.: 

Московский психолого-социальный институт; Воронеж: « МОДЕК», 2000. – 464 с. 

Книга представляет собой монографию, адресованную студентам вузов и учащимся старших 

классов средней школы, а также учителям и преподавателям, всем тем, кто интересуется 

социальной и политической проблематикой.  

3183 

С 69 

5.2 

Социология в России XIX- ХХ веков. Выпуск 4. Военная  социология. Тексты / Под ред. В.И. 

Добренькова. – М., 2002. – 604 с. 

Предлагаемое издание содержит избранные тексты из монографий, статьи из журналов и 

сборников, другие публикации отечественных ученых, работавших в области военной 

социологии, многие из публикуемых текстов давно стали библиографической редкостью. 

1714 

Ф 24 

5.2 
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Фараджев К. В. Прикладные аспекты проекта социальной инженерии: социология 

образования в послереволюционной России (1917-1930). Труды по социологии образования. / 

Под ред. В.С. Собкина. – М.: Центр Социологии Образования РАО, 2000. – 232 с. 

Монография основана на анализе публикаций по социологии образования, вышедших в 

период с 1917 по 1930 годы. В книге анализируются  институциональные особенности и 

системы образования в послереволюционной России: описывается становление и разгром 

педагогического движения; исследуются особенности языка в социологии образования 

данного периода; а также анализируются социологические исследования, посвященные 

выявлению профессиональных ориентаций просвещенца и учащегося, их социально-

культурных идеалов и ценностных предпочтений. 

2652 

 

5.3. Першоджерела 

А 31 

5.3 

Адорно Т. Исследование авторитарной личности. / Под общ. ред. В.П. Култыгина. - М.: 

Серебряные нити, 2001. – 416 с. 

Т. Адорно (1903-1969) сразу же после окончания второй мировой войны становится 

руководителем крупного эмпирического исследования по изучению корней авторитаризма, 

проведенного в Западной Германии и США. Результаты исследования показали опасность 

дрейфа человеческого миропонимания в сторону укрепления пустого автоматизма 

сложившихся стереотипов, действований по правилам, узаконенным лишь одной привычкой. 

Адорно выявил весьма симптоматичное для антидемократической структуры сочетание таких 

личностных черт, как конвенциальность, покорность власти, деструктивизм и цинизм. Это 

исследование имело необычайно активный резонанс и в политических кругах, и в широком 

общественном мнении, а выпущенная на его основе коллективная монография, предлагаемая 

читателю в настоящем издании, была переведена почти на все европейские языки и 

переиздана миллионными тиражами, став первым социологическим бестселлером в 

послевоенном мире. 

1874 

Б 42 

5.3 

Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну / Пер. С нем. В. Седельника и Н. 

Федоровой; Послесл. А. Филиппова. – М.: Прогресс-Традиция, 2000. – 384 с. 

Книга одного из ведучих исследователеймодерна професора социологии Мюнхенского 

университета Ульриха Бека (р. 1944) посвячена критическому рассмотрению нынешнего 

состояния индустриальной цивилизации и тех. Безрадостных перспектив, которые ожидают 

человечество на пороге очередного цивилизационного слома. 

1924 

Б 86 

5.3 

Бочковський О. Вступ до націології. – К.: “Генеза”, 1998. – 144 с. 

“Вступ до націонології” – класична праця видатного соціолога і політолога О. Бочковского 

одного з засновників націології – науки про формування і розвиток нації. 

3435 

В 26 

5.3 
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Вебер А.Б. Устойчивое развитие как социальная проблема (глобальный контекст и российская 

ситуация). – М.: Изд. – во «Ин. – та социологии РАН, 1999. – 122 с. 

В работе устойчивое развитие рассматривается как проблема, решение которой требует 

направляемых социальных изменений, затрагивающих основы современной организации 

общества, господствующие культурно-ценностные установки. 

929 

Г 46 

5.3 

Гидденс Э. Введение в социологию. - Нью-Йорк, 1991. – 873 с.  

В книге представлены основные проблемы и перспективы социологии: анализ взаимодействия 

культуры и общества, социализация, социальное взаимодействие, раса и этнос, пол и 

сексуальность, стратификация и классовая структура и т.д. 

1199 

Г 46 

5.3 

Гидденс Э. Устроение общества: Очерки теории структурации. – М.: Акаднмический Проект, 

2003. – 528 с. 

3157 

Г 57 

5.3 

Гофман А. Б. Классическое и современное: Этюды по истории и теории социологии. – М.: 

Наука, 2003. – 783 с. 

В книге рассматриваются фундаментальные вопросы истории и теории социологии. 

3778 

Г 57 

5.3 

Гофман И. Представление себя другим в повседневной жизни / Пер. с англ. и вступ. статья А. 

Д. Ковалева. – М.: «КАНОН-прес-Ц», «Кучково поле», 2000. – 304 с. 

Книга дает представление о «драматургическом», или «театральном» подходе Гофмана в 

социологии, анализирует сценическую постановку» человеческих микровзаимодействий, 

приемы театрализации собственной деятельности и т. д. 

3777 

Г 90 

5.3 

Грушин Б.А. Четыре жизни России в зеркале опросов общественного мнения. Очерки 

массового сознания россиян времен Хрущева, Брежнева, Горбачева и Ельцина: В 4-х книгах. 

Жизнь 1-я. Эпоха Хрущева. – М.: Прогресс-Традиция, 2001. –624 с. 

В первой книге, посвященной эпохе Хрущева, социологический анализ проводится на 

материалах опросов населения, реализованных Институтом общественного мнения 

«Комсомольской правды» в 1960-1964 гг. 

1781 

Д 79 

5.3 

Дубин Б.В. Слово - письмо - литература: Очерки по социологии современной культуры. - М.: 

Новое литературное обозрение, 2001. - 416 с. 

Сборник статей известного социолога посвящен проблемам организации и динамики 

культуры, теоретическим задачам ее исследования. В ней рассматриваются формы устной, 

письменной и массовой коммуникации (слух, анекдот, песня, газета, журнал, книга, реклама), 
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отдельные словесные жанры и формулы (биография и автобиография, фантастика, боевик и 

детектив, исто-рико-патриотический роман), роль цензуры в обществе, символика успеха и 

поражения в культуре, работа репродуктивных систем общества (издательств, библиотек, 

музеев). Особое внимание уделено интеллигенции, процессам ее исторического 

формирования, особенностям самопонимания, феноменам депрофессионализации и распада. 

1894 

Д 80 

5.3 

Дуглас М. Чистота и опасность / Пер. с англ. Р. Громовой; Под ред. С. Баньковской. – М.: 

«Кучково поле», 2000. – 288 с. 

1757 

Д 97 

5.3 

Дюргейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение / Пер. с фр. А.Б. Гофмана. – М.: 

Канон, 1995. – 352 с. 

В данный том вошли работы, которые представляют взгляды основателя Французской 

социологической школы Э.Дюргейма на содержание социологического сознания, его место в 

науках о человеке и роль в обществе. 

1706 

З-82 

5.3 

Зомбарт В. Социология: Пер. с нем. – 2-е изд., стереот. – М.: Едиториал УРСС, 2003. – 144 с. 

Предлагаемая книга представляет собой антологию социологии. В нее включены работы 

выдающихся социологов XIX и ХХ столетий, исследовавших проблемы общей социологии, 

социальной психологии, понятие об обществе и другие. 

3155 

К 96 

5.3 

Ковалевский М.М. Сочинения: В 2-х т. Т. 1. Социология. / Ред. А.О.Бороноев. – СПб.: 

АЛАТЕЙЯ, 1997. – 286 с. 

В книге дается понятие генетической социологии. 

2945 

М 27 

5.3  

Маркс К. Социология: Сборник / Пер. с нем. Ю.Н, Давыдова. – М.: КАНОН-пресс-Ц, 2000. – 

432 с. 

В книгу включены социологические работы Карла Маркса, без знакомства с которыми 

невозможно понять и проследить развитие мировой теоретической социологии.  

1743 

О-74 

5.3 

Осипова Е.В. Социология Эмиля Дюргейма. – СПб.: Алтея, 2001. – 330 с. 

В книге автор анализирует как общесоциологическую концепцию Дюргейма, так и ее 

применение к анализу таких социальных явлений как разделение труда, религия, мораль, 

самоубийство и другое. 

1705 

П 18 

5.3 
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Парсонс Т. О социальных системах / Под ред. В.Ф. В.Ф. Чесноковой и С.А. Белановского. – 

М.: Академ. Проект, 2002. – 832 с. 

Книга посвящена изложению точки зрения ученого на ключевые понятия его социологической 

теории – понятие социальной системы и способов ее изучения. 

2188 

П 18 

5.3 

Парсонс Т. О структуре социального действия. – М.: Академ. Проект, 2000. – 880 с. 

1617 

Р 58 

5.3  

Роберт М. Социальная теория и социальная структура (фрагменты) / Под общ. ред. В. В. 

Танчера. – К.: Ин – т социол., 1996. – 112 с. 

750; 428 

С 65 

5.3 

Сорокин П.. Преступление и кара, подвиг и награда. Социологический этюд об основних 

формах общественного поведения и морали / Вступ. ст., сост. и примеч. В.В.Сапова. – СПб.: 

Изд-во РХГИ, 1999. – 448 с. 

4255 

С 65 

5.3 

Сорокин П.А. Голод как фактор. – М.: Академия, 2003. – 684 с. 

2776 

С 65 

5.3 

Сорокин П.А. О русской общественной мысли. – СПб.: Алетейя, 2000. – 221 с. 

Издание предназначено для лиц, интересующихся как историей отечественной общественной 

мысли, ибо Сорокин попытался оценить очень многих ее представителей, так и творчеством 

самого Сорокина, ибо в этих оценках он самоутверждался  и развивался как мыслитель. 

2823 

С 65 

5.3 

Сорокін П.О. Соціологія революції. Зміна людської поведінки у революційні епохи. – К., 1999. 

– 62 с. 

1149 

С 69 

5.3 

Социологический калейдоскоп (памяти Леонида Абрамовича Гордона). – М.: Прогресс-

Традиция, 2003. – 496 с. 

Книга состоит из трех частей: в первой – историко-социологические труды Л.А. Гордона, 

отражающие направление его исследований на разных этапах творчества; во второй – статьи 

коллег Л.А. Гордона; и, наконец, в третьей – листки воспоминаний тех, кому посчастливилось 

дружить или работать с ним. 

3162 

А 28 

5.3 
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Теодор В. Адорно. Избранное: Социология музыки. М.; СПб.: Университетская книга, 1998. – 

445 с.  

В книге публікуються произведения одного из создателей социологии музики Теодора В. 

Адорно (1902 – 1969), крупного неметкого философа и соціолога, многие годы проведшего в 

эмиграции в Америке. 

б/н 

Т 86 

5.3  

Турен А. Возвращение человека действующего. Очерк социилогии. – М.: Научный мир, 1998. 

– 204 с. 

В книге раскрываются такие темы: новое представление об общественной жизни, социология 

действия, рождение программированного общества, новые социальные конфликты, 

революция и демократия. 

1039 

Ч 18 

5.3 

Чангли И. И. Труд. – 3-е изд. – М.: ЦСП, 2002. – 452 с. 

В книге рассматриваются структура и модели труда, раскрываются понятия функции, 

характера, содержания, формы и стимулов труда. 

3786 

Э 46 

5.3 

Элиас Н. Общество индивидов: Пер. с нем. – М.: Праксис, 2001. – 336 с. 

Сборник работ посвящен неформальному обсуждению ключевых проблем социологической 

традиции. В центре своего анализа автор помещает проблему социального порядка и 

взаимоотношения между категориями общества и индивида. 

3327 

 

5.4. Підручники 

А 73 

5.4 

Анурин В.Ф. Динамическая социология: Учеб. пособ. для высш. школы. – М.: Академический 

Проект, 2003. -560 с. 

Настоящее пособие содержит развернутое изложение одного из важнейших разделов 

современной социологической теории – социальной динамики. В нем отражен процесс 

эволюционного развития человеческих обществ от примитивных до информационных. 

3492 

Б 12 

5.4 

Бабосов Е.М. Прикладная социология: Учеб. пособие. – Мн.: Тетра системс, 2000. – 496 с. 

В учебном пособии определяется сущность, особенности и роль прикладной социологии в 

структуре социологического знания. Раскрыты содержание и значимость специальных 

социологических теорий, их роль в изучении общества, его основных тенденций и  

закономерностей. 

1772 

Б 44 

5.4 
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Бельский В.Ю. Социология: Учебник / В.Ю. Бельский, А.А. Беляев, Д.Г. Лощаков; Под ред. 

Д.Г. Лощакова. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 304 с. 

В учебнике рассматриваются важнейшие понятия и концепции социологии, которые дают 

общее представление об устройстве общества и основах его научного анализа. Материал 

подготовлен с учетом результатов работ отечественных и зарубежных социологов. 

2681 

Б 53 

5.4 

Бестужев-Лада И.В. Социальное прогнозирование: Курс лекций. – М.: Педагогическое 

общество России, 2002. – 392 с. 

Это – фундаментальный курс по социальному прогнозированию. Он вобрал в себя опыт 

многих научных и учебных изданий, вышедших в России на протяжении последних 35 лет. 

3325 

Б 61 

5.4 

Білоус В.С. Соціологія у визначеннях, поясненнях, схемах, таблицях: Навч. посібник. – К.: 

КНЕУ, 2002. – 140 с. 

Навчальний посібник містить наукові визначення й пояснення основних соціальних явищ і 

процесів, закономірностей і випадковостей, принципів і методів соціології, структурно-логічні 

схеми й таблиці, питання для самоконтролю по кожній темі, завдання до іспиту, короткий 

словник термінів, список основної і додаткової літератури. 

267 (ІПСП) 

Б 82 

5.4 

Борисов А.Ф. Социология: Учеб. пособие в таблицах и схемах / А.Ф. Борисов, М.Ю. Гутман, 

Н.П. Настюк; Под ред. В.П. Сальникова. – СПб.: “Университет”, 2001. – 156 с. 

2219 

Г 12 

5.4 

Гавриленко І.М. Соціологія, Кн.. 1. Соціальна статистика: Навч. посібник. – К.: ВЦ ”Київський 

університет”, 2000. – 336 с. 

У посібнику розглядаються умови виникнення, історична еволюція і сучасний стан соціології, 

її теоретико-методологічні засади, методи пізнання, предметна структура, концептуальні 

засоби дослідження і логічні основи впорядкування отриманого знання. 

1788 

Г 12 

5.4 

Гавриленко І.М. Соціологія. Кн. 2. Соціальна динаміка: Навч. посібник. – К.: ВЦ ”Київський 

університет”, 2000. – 464 с. 

У посібнику розглянуто умови і механізми соціальної динаміки суспільства: соціальні процеси 

і соціальний розвиток. Досліджено достатні й необхідні передумови, ініціативні суб’єкти, 

перспективні історичні орієнтації, демократичні засади, інституційні та організаційні аспекти. 

1787 

Г 46 

5.4  

Гіденс, Е. Соціологія / Пер. з англ. В.Шовкун, А.Олійник; Наук. ред. О.Іваненко. – 

К.:ОСНОВИ, 1999. – 726с. 
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У книжці викладено основні поняття – підвалини, на яких стоїть будівля сучасної соціології. 

Чимало цікавого матеріалу, що стосується як структури соціології, так і предмета, який вона 

досліджує. 

1009 

Д 55 

5.4 

Добреньков В.И. Социология: Учебник / В.И. Добреньков, А.И. Кравченко. – М.: ИНФРА-М, 

2001. – 624 с. 

Книга представляет собой краткий вариант получившего широкую известность трехтомного 

труда тех же авторов «Социология». В ней освещаются теоретико-методологические вопросы, 

которые обязан знать будущий социолог-профессионал, и базовые темы отраслевых 

направлений социологии. Речь идет о прикладной и эмпирической социологии, построении 

программы полевого исследования, социологических теориях классов, феномене среднего 

класса, бедности и неравенстве, социальной мобильности, фундаментальных институтах 

общества и социальном контроле. 

2682 

З-63 

5.4 

Зинченко Г.П. Социология для менеджеров. – Ростов н/Д.: Феникс, 2001. – 352 с. 

В учебном пособии обобщен десятилетний опыт преподавания общего курса социологии 

автора. В книге изложены основные положения взаимодействия личности и общества, 

строения регуляции и модернизации общества. 

2846 

К 14 

5.4 

Казаринова Н.В. Практикум по социология: Учебник для вузов / Н.В. Казаринова, О.Г. 

Филатова, А.Е. Хренов; Под ред. Г.С. Батыгина. – М.:NOTA BENE, 2000. – 272 с. 

1265 

К 14 

5.4 

Казаринова Н.В. Социология: Учебник для вузов / Н.В. Казаринова, О.Г. Филатова, А.Е. 

Хренов; Под ред. Г.С. Батыгина. – М.:NOTA BENE, 2000. – 270 с. 

1713 

К 78 

5.4 

Кравченко А.И. Основы социологии: Учеб. пособие для студ. средн. спец. учеб. завед. – М.: 

Академ. Проект, 2002. – 384 с. 

В пособии рассматриваются базовые темы учебного курса и ключевые понятия социологии, 

помещены адаптированные тексты (фрагменты) трудов российских и зарубежных социологов, 

задания для самостоятельной и групповой проработки материала, а также словарь 

социологических терминов. 

2184 

К 78 

5.4 

Кравченко А.И. Социология для экономистов: Учеб. пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ, 2000. 

– 736 с. 

1390 

К 78 
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5.4 

Кравченко А.И. Социология: Учеб. пособ для студ. высш. пед. учеб. заведений. - М.: 

Академия, 2002. – 416 с. 

В учебном пособии раскрывабтся основные категории и проблемы современной социологии 

применительно к педагогическому образованию; рассказывается об истории социологии и 

методах социологического исследования; рассматриваются возрасты и динамика человеческой 

жизни, в том числе такие важнейшие вопросы, как возрастные кризисы, взаимоотношения 

между поколениями, социальное время индивида и др.; анализируются качество и уровень 

жизни, демографические проблемы и здоровье нации, социальные проблемы детей и 

молодежи, профессиональная ориентация и труд подростков, образование, современное 

состояние семьи и т.д. 

1644 

К 78 

5.4 

Кравченко А.И. Социология: Хрестоматия для вузов. – М.: Академический Проект; 

Екатеринбург: Деловая книга, 2002. – 736 с. 

Хрестоматия является дополнением к учебнику по социологии А.И. Кравченко. Цель издания 

хрестоматии – помочь студентам, изучающим социологию в качестве профильной или 

непрофильной дисциплины, познакомиться с лучшими произведениями как отечественной, 

так и мировой классики. 

1473 

К 93 

5.4 

Курганов С.И. Социология для юристов: Учеб. пособие для вузов / С.И. Курганов, А.И. 

Кравченко. – М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1999. – 255 с. 

В доступной форме раскрываются основные положения социологии как науки об обществе, 

даётся краткая характеристика предмета и методов социологии, социальной структуры и 

социальной стратификации.  

2854 

Л 84 

5.4 

Лукашевич Н.П. Социология: Учеб. пособ.  – 2-е изд., стереотип. / Под ред. Н.В. Туленкова. – 

К.: МАУП, 2002. – 272 с. 

В пособии раскрываются сущность и содержание основных законов и категорий 

социологической науки, ее предмет, объект, структура и функции; освещаются исторический 

путь развития социологии, механизмы социализации, пути взаимодействия личности и 

общества. 

2920 

О-75 

5.4 

Основы социологии и политологии: Учебное пособие / Под ред. А.О. Бороноева, М.А. 

Василика. – М.: Гардарики, 2000. – 408 с. 

Представлен систематизированный курс основ социологии и политологии. Обе учебные 

дисциплины объединяет один предмет изучения – общества социология рассматривает его в 

целом, а политология – политическую сферу жизни людей. 

1609 

О-75 

5.4 
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Основы социологии: Учебное пособие / Под общ. ред. М. В. Прокопова. – М.: Русская Деловая 

Литература, 2000. – 192 с. 

Учебное пособие охватывает основную социологическую проблематику, включенную в 

учебные программы высших учебных заведений, колледжей. 

2888 

П 32 

5.4 

Пилипенко В.Є. Спеціальні та галузеві соціології: Навч. посіб. / В.Є. Пилипенко, О.І.Вишняк, 

О.Д.Куценко. – К.: Каравела, 2003. – 304 с. 

У навчальному посібнику розглядаються теоретико-методологічні засади спеціальних та 

галузевих соціологій як теорій середнього рівня. В рамках широкого теоретичного та 

емпіричного інформаційного простору дається наукове знання про основні спеціальні та 

галузеві соціології: економіки, політики, культури, освіти, моралі, релігії, особистості, 

електорату, злочинності, праці та управління. 

3577 

П 58 

5.4 

Попова И.М. Социология. Введение в специальность: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений. – 

К.; Тандем, 1997. - 287с. 

2431 

Р 13 

5.4 

Рабочая книга социолога / Под ред. Г.В. Осипова. – 3-е изд. – М.: Едиториал УРСС, 2003. – 

480 с. 

В монографии рассматриваются теоретико-методологические основы, предмет и структура 

социологии, основные области социологических исследований, стратегический  и рабочие 

планы исследования, основные методы и процедуры. 

2941 

Р 83 

5.4 

Руденко Р.И. Практикум по социологии: Учеб. пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. 

– 447 с. 

Задания практикума построены по принципу от простого к сложному. Одни задания требуют 

только прослушивания лекций, ознакомления с текстом, другие - интеллекта обучаемого, его 

волевых усилий, поиска дополнительных источников информации. 

2250 

С 40 

5.4 

Сірий Є.В. Соціологія: загальна теорія, історія розвитку, спеціальні та галузеві теорії: Навч. 

посібник. – К.: Атака, 2004. – 480 с. 

874 

С 44 

5.4 

Сковиков А. К., Бойко А.П. Шпаргалки по социологии: Ответы на экзаменационные вопросы 

для студентов вузов. – М.: «Экзамен», 2004. – 64 с. 

3462 

С 50 

5.4 
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Смелзер Н. Социология : Пер. с англ. – М.: Феникс, 1998.- 688 с. 

Книга представляет собой курс лекций по общей социологии для студентов высших учебных 

заведений. Это учебное пособие за последние 10 лет выдержало в США три издания, что 

свидетельствует о его высоком качестве. 

1770 

С 69 

5.4 

Социология. Наука об обществе: Учеб. пособие / Под ред. В.П. Андрущенко, Н.И. Горлача. - 

Х., 1996. – 688 с. 

В книге раскрываются основные вехи становления и развития социологии, формирования 

социологической мысли на Украине. Изложены основные положения об обществе как 

социальной системе. Рассматриваются вопросы социологии политики, социологии личности, 

социологии города и деревни, свободного времени т. п., вопросы социологии культуры, 

образования, науки и воспитания, теория и практика социологических исследований. 

817 

С 69 

5.4 

Соціологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. В.Г. Городяненка. – 

К.:  “Академія”, 2002. – 560 с. 

Це – друге видання підручника , який висвітлює основні етапи становлення соціології як 

науки, розвитку соціологічних знань в Україні, розкриває сутність суспільства як соціальної 

системи, специфіку різноманітних галузей соціологічних знань, методику і техніку 

соціологічних досліджень. 

2707 

Т 56 

5.4 

Томпсон Д.Л., Пристли Д. Социология: Вводный курс: Пер. с англ. – М.: ООО «Фирма 

«Издательство АСТ»; Львов: «Инициатива», 1998. – 496 с. 

«Социология» - это учебник, разработанный самыми известными учеными Оксфорда, 

переведенный на десятки языков, заслуженно пользующийся огромным успехом во всем мире. 

1266;2800 

Т 64 

5.4 

Тощенко Ж.Т. Социология: Общий курс. – 2-е изд, доп. и  перераб. – М.: Прометей; Юрайт, 

2000.- 511с. 

Достоинством учебного пособия члена корреспондента РАН, профессора доктора 

философских наук Ж.Т. Тощенко является четка теоретика методологическая позиция при 

рассмотрении проблем экономической социальной и духовных сфер общества, изложенная в 

соответствии с действующей программой курса социологии для ВУЗов.  

1742 

Ф 51 

5.4 

Филатова О.Г. Социология: Учебник для вузов. – Спб.: Изд-во Михайлова В.А, 2002. – 512 с. 

Учебник дает развернутое представление о современной социологии. 

2232 

Ф 91 

5.4 
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Фролов С.Ф. Социология: сотрудничество и кофликты: Учеб. Пособие. – М: Юрист, 1997. – 

240 с. 

2866 

Х 20 

5.4 

Харчева В.Г. Основы социологии: Учебно-метод. пособ. для преподавателей. – М.: «Логос», 

1997. – 80 с. 

В краткой форме излагается содержание 15 лекций по курсу «Основы социологии». 

Приводится примерная модель социологического исследования. 

3194 

Ч 49 

5.4 

Черниш Н. Соціологія: Курс лекцій. – Львів: Кальварія, 2003. – 544 с. 

Цей курс лекцій належить до нової генерації підручників, за допомогою яких здійснюється 

перехід до нових, інтерактивних методів викладання та діалогової форми навчання. Він 

містить три теоретичні розділи, а також окремий розділ, присвячений розробці програми і 

технологій конкретно-соціологічних досліджень. 

3195 

Ш 57 

5.4 

Шикун А.И Социологический практикум: Учеб. пособие. – Мн.: Амалфея, 2000. –208 с. 

В учебном пособии излагаются основные приемы разработки программы социологического 

исследования. Рассматриваются методы сбора, обработки и анализа социологической 

информации. Обобщается опыт социологических исследований. 

1693 

Щ 55 

5.4 

Щепанский Я. Элементарные понятия социологии / Пер. с. польс. В.Ф. Чесноковой. –  

Новосибирск: Наука, 1967. – 245 с. 

Книга – это изложение цикла лекцій „Введение в социологию”, предназначенных автором для 

студентов-социологов первого курса. 

3753 

Я 47 

5.4 

Яковлев A.M. Социальная структура общества: Учебник. - М.: Издательство «Экзамен», 2003. 

— 384 с. 

В учебнике излагаются наиболее важные категории и понятия, разработанные в социологии в 

их приложении к российской действительности. Значительное место в работе уделено 

проблемам социологии и политики, государства и права. Приводится социологическая 

характеристика, как политических правовых институтов, так и иных важнейших институтов 

— экономики, системы образования, науки, религии, семьи. В свою очередь анализ 

функционирования таких институтов на уровне общества в целом дополняется анализом более 

конкретного уровня — межличностных отношений в их наиболее значимых проявлениях, а 

также анализом закономерностей поведения индивида в рамках социальных групп и 

общностей. Характер процесса социализации индивида, выполняемая им в обществе 

социальная роль, также позволяет показать существенные закономерности социально 

значимого поведения людей. Применение принципов и категорий общесоциологического 

характера, социальной психологии, социологии личности и поведенческой психологии 
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позволило обрисовать механизм действующего в обществе социального контроля. Учебник 

предназначен для студентов и аспирантов юридических и социологических специальностей, 

преподавателей высших учебных заведений; он может представлять интерес как для юристов 

и политологов, так и для всех тех, кто интересуется устройством и проблемами современного 

общества.  

2556 

Я 47 

5.4 

Яковлев И.П. Социология: Учеб. пособие. – СПб.: ИВЭСЭП; «Знание», 2000. – 220 с. 

В учебнике изложены основные вопросы, соответствующие требованиям государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по социологии: предмет 

науки, краткая история, теории, методы. 

2795 

 

5.5. Соціологія управління 

А 38 

5.5 

Аксененко Ю.Н. Социология и психология управления / Ю.Н. Аксененко, В.Н.Каспарян, С.И. 

Самыгин. – Ростов н/Д.: Феникс, 2001. – 512 с. 

В учебном пособии излагаются основы управления социальными процессами, 

государственного управления, корпоративного управления, управления  на микроуровне: 

предприятием, трудовым коллективом. 

3212 

Б 12 

5.5 

Бабосов Е.М. Социология управления: Учеб. пособ. – Мн.: ТетраСистем, 2002. – 288 с. 

2808 

У 28 

5.5 

Удальцова М.В. Социология управления: Учеб. пособ. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 144 с. 

919; 540 (ІПСП) 

 

5.6. Громадська думка 

Б 91 

5.6 

Бурлачук В. Біля витоків соціологічної думки в Україні / В. Бурлачук, М.Молчанов, В. 

Степаненко; Під ред. В.Танчера. - К.: Ін-т соціології НАНУ, 1996. – 114 с. 

Зміст: національне та універсальне у соціологічній думці; Михайло Грушевський як історик і 

соціолог; Б.Кістяковський та його проект створення наукової соціології; "Класокритична" 

версія моделювання української державності В’ячеслава Липинського.  

430 

В 41 

5.6 

Вивчення громадської думки як внесок до адміністративної реформи / Пер. з англ. С. Ю. 

Полянського. – К.: Вид-во УАДУ, 2000. – 192 с.  

У цій роботі розглядається використання вивчень громадської думки як засобу сприяння 

адміністративним реформам у країнах Західної, Центральної та Східної Європи. Мета – 

довести органам влади і державним службовцям країн Центральної та Східної Європи 
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корисність проведення вивчень громадської думки до, впродовж і після реформ у їхніх 

країнах, та сприяння систематичному використанню таких досліджень. 

1007 

О-75 

5.6 

Осовський В.Л. Громадська думка: спроба соціологічної інтерпретації. - К.: Інститут 

соціології НАНУ, 1999. - 137 с. 

У цій праці пропонується соціологічна інтерпретація змісту та методів ідентифікації феномена 

громадської думки, аналізуються її соціальні функції як інституції громадського контролю, 

проблеми її формування в умовах посттоталітарного суспільства. 

440 

С 90 

5.6 

Сурмін Ю.П. Теорія громадської думки: Курс лекцій. – К.:МАУП, 1999. - 72с. 

Розглядаються основні питання теорії громадської думки. Аналізується її структура, функції 

та роль у суспільстві. При цьому громадська думка усвідомлюється як важливий інститут 

демократичного суспільства. 

2791 

Ш 16 

5.6 

Шарма Р., Ван Дюсен Н. Ставлення та очікування: опитування громадської думки в Україні 

2003: Висновки опитування Міжнародної Фундації Виборчих систем. – К., 2004. –  

54 с. 

4216 

 

5.7. Соціологія організацій 

З-48 

5.7 

Зеленевский Я. Организация трудових коллективов: Введение в теорию организации и 

управления. / Под. ред. Г.Э. Слезингера. – М.: Прогресс, 1971. – 124 с. 

Определение понятия организации. В книге внимание сосредоточено на проблемах 

организации трудових коллективов, а не на организации индивидуальной деятельности людей. 

975 

К 78 

5.7 

Кравченко А.М. Трудовые организации: Структура, функции, поведение / Отв. ред. А.Н. 

Комозин. – М.: Наука, 1991. – 240 с. 

Автор анализирует историческую эволюцию социологических мировоззрений на трудовые 

организации, в частности рассматриваются концепции М. Вебера и Э. Дюргейма. 

1805 

П 76 

5.7 

Принципы организации социальных систем: Теория и практика / Под ред. М.И.Сетрова. – К., 

1988. – 239 с. 

Излагаются основы общей теории организации социальных систем. Исследуются 

методологические проблемы и дается методическое руководство совершенствования и 

повышения эффективности организации производственных и научных учреждений. 
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5.8. Соціологія особистості 

З-68 

5.8  

Злобіна О.Г. Особистість сьогодні: адаптація до суспільної нестабільності / О.Г. Злобіна, 

В.О.Тихонович; НАН України; Ін-т соціології. - К., 1996. – 100 с. 

У книзі аналізуються сучасні тенденції та феномени сприйняття суперечливих обставин життя 

індивідуальною і масовою свідомістю, напрямками і способами адаптації особистості о 

мінливої суспільної ситуації, соціально-часові та соціально-просторові уявлення людей щодо 

минулого, теперішнього і майбутнього життя. 

439 

Р 34 

5.8 

Резнік О. Політична само ідентифікація особистості за умов становлення громадського 

суспільства. – К.: Ін-т соціології НАН України, 2003. –184 с. 

3466 

Ц 56 

5.8 

Циба В.Т. Соціологія особистості: системний підхід (соціально-психологічний аналіз): Навч. 

посіб. – К.: МАУП, 2000. – 152 с. 

У посібнику викладено теоретичні основи соціології особистості та особливості її соціалізації. 

1396 

 

5.9. Соціологія молоді 

В 67 

5.9 

Волков Ю.Г. Социология молодежи: Учебное пособие / Ю.Г. Волков, В.И. Добреньков, Ф.Д. 

Кадария; Под ред. Ю.Г. Волкова. – Ростов-н/Д.: Феникс, 2001. – 576 с. 

Включает в себя основные положення этой науки, рассматриваются актуальные социальние 

проблемы молодого поколения. 

1107 

Г 61 

5.9 

Головатий М.Ф. Соціологія молоді: Курс лекцій. – К.: МАУП, 2006. – 2-ге вид. переробл. і 

допов. – 304 с. 

У курсі лекцій висвітлено основні категорії, об’єкт, предмет, соціології молоді, особливості 

молоді як суб’єкта суспільних відносин, соціальних перетворень; проблеми формування 

особистості молодого громадянина, його ціннісних орієнтацій, активної життєвої позиції. 

4487 

Г 61 

5.9 

Головатый Н.Ф. Социология молодежи: Курс лекций. – К.: МАУП, 1999. - 224 с. 

В предлагаемом курсе лекций рассматриваются основные категории, объект и предмет 

социологии молодежи; особенности молодежи как объекта и субъекта общественных 

отношений, социальных преобразований; проблемы формирования демократического, 

правового, суверенного государства. Очерчены основные проблемы социализации молодежи, 

формирования личностных качеств с учетом ценностных ориентаций, интересов потребностей 
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молодых граждан. Обозначены острые проблемы становления личности, а также развития 

молодежного движения. 

804 

К 56 

5.9 

Ковалева А.И. Социология молодежи: Теоретические вопросы / А.И. Ковалева, В.А. Луков. - 

М.: Социум, 1999. - 351 с. 

Монография содержит анализ сформировавшихся в мировой социологии теоретических 

концепций молодежи, возникающих трудностей и проблем в изучении молодежной 

проблематики. Выдвигается концепция молодежи, основанная на социологической трактовке 

ориентационных комплексов (тезаурусов). В этом ключе рассмотрены вопросы социализации 

молодежи, обретения ею социального статуса и социальной идентичности, а также 

концептуальные основы молодежной политики. 

1879 

М 75 

5.9 

Молодь у дзеркалі соціології / За заг. ред. О.Балакірєвої, О. Яременка. – К.: УІСД, 2001. – 210 

с. 

Колективна монографія підготовлена фахівцями Українського інституту соціальних 

досліджень на основі матеріалів соціологічних досліджень молодого покоління, які 

дозволяють розглянути найбільш актуальні проблеми молоді, особливості її соціалізації, 

ціннісні орієнтації та формування громадської свідомості в умовах нестабільності суспільства. 

Окрему главу присвячено питанням розвитку державної молодіжної політики. 

870; 542 (ІПСП) 

С-69 

5.9 

Социология молодежи: Учебник / Под ред. В.Т. Лисовского. - СПб: Изд-во С.-Петербургского 

ун-та, 1996. – 460 с. 

В предлагаемом читателю учебнике ведущие российские социологи анализируют актуальные 

теоретические, методологические и прикладные проблемы социологии молодежи. 

1884 

С 69 

5.9 

Соціальні орієнтири, запити та інтереси кримськотатарської молоді: Аналітичний звіт / О. О. 

Яременко, О. А. Ганюков, О. В. Бабак. – К.: Державний ін-т проблем сім'ї та молоді, 2003. — 

159 с. 

У виданні представлено результати соціологічного дослідження, проведеного у вересні 2002 р. 

на виконання державної Програми сприяння соціальному становленню та адаптації 

кримськотатарської молоді на 2002-2005 роки. Матеріали дослідження містять змістовну й 

актуальну інформацію стосовно бачення молодими кримськими татарами свого становища в 

суспільстві у контексті загальних проблем сучасної молоді. 

3985 

С 69 

5.9 

Соціологія молоді: Матеріали засідання секції Міжнародної науково-практичної конференції 

«Проблеми розвитку соціології на сучасному етапі (теоретичні і практичні питання). – К., 

1993. – 189 с. 

2107 
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5.10. Соціологія праці 

А 65 

5.10 

Арсеенко А.Г. Социально-экономический механизм регулирования трудовых отношений (на 

примере США, Канады, Великобритании). – К.: Наукова книга, 1995. – 184 с. 

3469 

А 28 

5.10 

Адамчук В.В. Экономика и социология труда: Учеб. для вузов / В.В. Адамчук, О.В. Ромашов, 

М.Е. Сорокина.– М.: ЮНИТИ, 1999. – 407 с. 

Освещаются основные вопросы экономики и социологии труда: трудовые ресурсы и трудовой 

потенциал, формирование рынка труда и его регулирование, сущность занятости, организация 

и регулирование заработной платы, становление системы управления трудом и создание 

системы социальной защиты. 

1545 

В-27 

5.10 

Величко А. Социолог на предприятии / А.Величко, В.Подмарков. - М.: Московский рабочий, 

1976. – 240 с.  

Содержание: производственный коллектив: содержание и структура; планирование 

социального развития производственного коллектива; социологическая служба предприятия; 

социальная информация на предприятии; организация социологических исследований на 

предприятии. 

165 

Д 24 

5.10 

Дворецька Г. В. Соціологія праці: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2001. - 244 с. 

У навчальному посібнику викладено матеріали, що є необхідними для підготовки фахівців у 

галузі соціальних відносин сфери праці. Узагальнюються і подаються в історичному викладі 

теоретичні розробки, визначаються предмет та завдання соціології праці в контексті 

ринкового реформування суспільства, розкривається соціологічна сутність праці, трудової 

поведінки, ставлення до праці, її мотивації, стимулювання та соціального контролю, трудової 

мобільності, адаптації, кар'єри тощо. 

2406 

Л 84 

5.10 

Лукашевич Н.П. Основы социологии труда: Консп. лекций для менеджеров. – К.: МАУП, 

1994. – 144 с. 

Рассмотрены основные категории, объект и предмет социологии труда, а также особенности 

использования социологических методов исследования для изучения трудовой деятельности. 

Раскрыты основные социальные процессы в сфере труда: трудовая адаптация, мотивация и 

стимулироваине труда, социальный контроль трудового поведения, трудовая мобильность 

работников и социальное управление трудовой деятельностью. 

1053 

Л 84 

5.10 

Лукашевич  Н. П. Социология труда: Учеб. пособие. – К.: МАУП, 2001.- 320 с. 
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В учебном пособии рассмотрены основные категории, объект и предмет социологии труда, 

особенности использования социологических методов исследования в изучении трудовой 

деятельности. 

2970 

П 52 

5.10 

Полторак В.А. Социология труда: Справочник. – Днепропетровск: Арт-Пресс, 1997. –148с. 

Предлагаемый справочник представляет собой словарь, отражающий понятийно-

терминологический апарат современной социологии труда. 

1139 

П 86 

5.10 

Психология труда: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений / Под ред. А.В. Карпова. – М.: 

ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. – 352 с. 

В учебнике изложены основы психологии труда в соответствии с требованиями действующего 

Государственного образовательного стандарта по данной дисциплине. Подробно рассмотрены 

основные разделы психологии труда, ее главные направления, проблемы, задачи. 

3465 

Р 69 

5.10 

Ромашов О.В. Социология труда: Учеб. пособие. – М.: Гардарики, 2001. – 320 с. 

Рассматривается специфика предметной отрясли социологии труда, дается характеристика 

типов и направлений исследований, представлены этапы развития индустриальной 

социологии на Западе, раскрываются роль и значение трудовой организации и такие 

характеристики, как трудовое и экономическое поведение, мотивация и отношение к труду и 

т.п. с учетом специфики современной экономической и социальной ситуации. 

1138 

С 59 

5.10 

Соколова Г.Н. Социология труда: Учебник. – Мн.: Высш.шк., 2002. – 316 с. 

Раскрывается социология труда как специальная теория с присущими ей объектом, 

предметом, системой категорий. Средствами данной теории воссоздается целостная картина 

эволюции социально-трудовых отношений основных субъектов труда. 

2140;   2818 

Э 40 

5.10 

Экономика и социология труда / Под ред. Б.Ю. Сербиновского, В.А. Чуланова. - Ростов–на-

Дону: Феникс, 1999. – 512 с. 

В пособии описываються отношения, возникающие между людимив процессе труда и 

управления трудовой деятельностью, организационные аспекты работы с людьми. 

1797 

 

5.11. Економічна соціологія 

В 36 

5.11 

Верховий В. И. Экономическая социология: Монографія / В. И. Верховий, В. И.  Зубков. - М.: 

Изд-воРУДН, 2002.- 459 с. 
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В монографии с позиции поведенческого подхода разрабатываются актуальные проблемы 

экономической социологии. Делается попытка очертить ее предметную область. 

Рассматриваются наиболее важные концепции социологического анализа экономического 

поведения, в том числе М. Вебера, В. Парето, Г. Зиммеля, И. Шумпетера, Н. Кондратьева, Т. 

Пареонса и др. Анализируется проблема рациональности экономического поведения в рамках 

модели либерально-гуманистического выбора (К. Поппер, Ф. Хайек). Дается социологическая 

интерпретация принципа максимизации. Рассматриваются основные рыночные модели 

экономического поведения и некоторые их модификации. Представлен анализ стереотипов 

экономического поведения. Для преподавателей высших учебных заведений, научных 

сотрудников, занимающихся проблемами экономической социологии, а также всех интере-

сующихся вопросами социального и экономического поведения.  

2530 

С 59 

5.11 

Соколова Г.Н., Кобяк О.В. Экономическая социология: Вопросы и ответы.– Мн.: 

«Промпечать», 2001. – 416 с. 

2855 

Э 40 

5.11 

Экономическая социлогия -  2006. -  №4. – 160 с.  

4183 

Э 40 

5.11 

Экономическая социология: Новые подходы к институциональному  и сетевому анализу. – М.: 

РОССПЭН, 2002. – 280 с. 

Книга знакомит с работами ведущих современных авторов, представляющих направления 

нового институциализма и сетевого подхода в экономической социологии. 

2231 

Э 40 

5.11 

Экономическая социология: Хрестоматия / Авт.-сост. Г.Н. Соколова, О.В. Кобяк. – Мн.: 

Белорусская наука, 2001. – 416 с. 

2864 

Э 40 

5.11 

Экономическая социология: электронный журнал. – Т.1. - №1. – 2000. – 146 с. 

2582 

Э 40 

5.11 

Экономическая социология: электронный журнал. – Т.1. - №2. – 2000. – 124 с. 

2575 

Э 40 

5.11 

Экономическая социология: электронный журнал. – Т.2. - №1. – 2001. – 158 с. 

2587 

Э 40 

5.11 

Экономическая социология: электронный журнал. – Т.2. - №2. – 2001. – 170 с. 
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2581 

Э 40 

5.11 

Экономическая социология: электронный журнал. – Т.2. - №3. – 2001. – 142 с. 

2584 

Э 40 

5.11 

Экономическая социология: электронный журнал. – Т.2. - №4. – 2001. – 151 с. 

2578 

Э 40 

5.11 

Экономическая социология: электронный журнал. – Т.2. - №5. – 2001. – 167 с. 

2579 

Э 40 

5.11 

Экономическая социология: электронный журнал. – Т.3. - №1. – 2002. – 166 с. 

2569 

Э 40 

5.11 

Экономическая социология: электронный журнал. – Т.3. - №2. – 2002. – 140 с. 

2576 

Э 40 

5.11 

Экономическая социология: электронный журнал. – Т.3. - №3. – 2002. – 151 с. 

2583 

Э 40 

5.11 

Экономическая социология: электронный журнал. – Т.3. - №4. – 2002. – 160 с. 

2577 

Э 40 

5.11 

Экономическая социология: электронный журнал. – Т.3. - №5. – 2002. – 143 с. 

2586 

Э 40 

5.11 

Экономическая социология: электронный журнал. – Т.4. - №1. – 2003. – 153 с. 

2580 

 

5.12. Соціологічні дослідження 

А 19 

5.12 

Аверьянов Л.Я. Социология: искусство задавати вопросы. Издание 2-е, переработанное и 

дополненное. М., 1998. – 240 с. 

В книге рассматриваеются основне принципы построения программы социологического 

исследования, или програмного вопроса, дани\ы общин правила формулирования конкретного 

анкетного вопроса, а также предложенны некоторые правила по разработке социологической 

анкеты и рассмотрены особенности ее восприятия респондентами. 

477 (ІПСП) 
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Б 27 

5.12 

Баскаков А.Я. Методология научного исследования: Учеб. пособ. / А.Я. Баскаков, 

Н.В.Туленков. – К.: МАУП, 2002. – 216 с. – друк. вар., елек. вар. 

В пособии рассматривается актуальная, сложная и недостаточно разработанная проблема 

методологии научно-исследовательской деятельности по организации и изучению явлений и 

процессов реальной действительности. 

3338 

Б 82 

5.12 

Борисова Ю.В. Методологія та методи соціальних досліджень: Навч. посіб. – К.: ДЦССМ, 

2003. – 216 с. 

У навчальному посібнику викладені питання методологічного забезпечення дослідницької 

діяльності у мережі центрів соціальних служб для молоді; розглянуто види, етапи організації 

та проведення соціальних досліджень, компоненти і принципи розробки програми 

дослідження, засоби забезпечення достовірності соціальної інформації; конкретизована 

специфіка провідних методів отримання, опрацювання, аналізу та представлення емпіричних 

даних; висвітлюються можливості та основні напрями застосування результатів соціальних 

досліджень у практичній діяльності центрів соціальних служб для молоді. 

3369; 4575 

Б 86 

5.12 

Бююль А. SPSS: искусство обработки информации. Анализ статистических данных и 

восстановление скрытых закономерностей: Пер. с нем. / А.Бююль, П. Цефель. – СПб.: 

«ДиаСофтЮП», 2001. – 608 с. 

Предлагаемая книга содержит минимально необходимый объем сведений по теории 

статистического анализа, в то время, как основное внимание сконцентрировано на 

особенностях использования и возможностях отдельных методов, а также интерпретации 

результатов. 

3530 

В 14 

5.12 

Вайс Г. Оцінювання: Методи дослідження програм  та  політики / Г. Вайс, Г.Керол; Пер. з 

англ. Р. Ткачука, М. Корчинської. –К.: Основи, 2000. - 671 с. 

Ця  книжка  є навчальним посібником з оцінювання соціальних  програм . У ній подано 

історію розвитку  методів оцінювання , теорію планування програм , практичні поради з 

проведення  аналітичних  досліджень з моменту оцінювання  програми через етапи 

планування, розробки методології, збирання даних до застосування  одержаних  результатів. 

3415 

В 74 

5.12 

Вопросы методологии и методики социального   прогнозирования: Сборник научных трудов / 

Ред. кол. А.М. Гендин, А.И. Алехин, М.И. Вощникова. – Красноярск, 1983. – 118 с. 

В сборнике освящаються актуальные вопросы методологи и методики социального 

прогнозирования. В статьях рассмотрены проблемы предмета социальной прогностики как 

науки, раскрываются некоторые важные методологические основания общественно-

исторического предвидения, принципиальные вопросы методики разработки прогнозов, 

критически анализируются теоретические предпосылки современной футурологии. 
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3419 

Г 61 

5.12 

Головаха Е.И., Панина Н.В. Интегральный индекс социального самочувствия: 

конструирование и применение социологического теста в массовых опросах. – К.: Ин-т 

социологии НАН Украины, 1997. – 64 с. 

3448 

Д 25 

5.12 

Девятко И. Ф. Методы социологического исследования. - Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 

1998. - 208 с. 

В данной книге рассматриваются ведущие методы социологического исследования - опрос, 

эксперимент, включенное наблюдение, биографический метод, а также специальные 

процедуры, применяемые для сбора, анализа и оценки качества социологических данных. 

Логика и методы социологического исследования рассматриваются в книге в контексте более 

широких исследовательских перспектив и моделей теоретического объяснения, 

предопределяющих выбор конкретных методических решений. Книга может использоваться 

для подготовки и проведения социологических и маркетинговых исследований, а также в 

качестве пособия по курсу «Методология и методы социологического исследования». Книга 

предназначена для преподавателей, аспирантов и студентов факультетов социальных наук. 

1927 

Д 53 

5.12 

Дмитриева А.В. Комплексное социально-экономическое исследование: теоретико-

методологический аспект.– СПб.: «НАУКА», 1978. – 198 с. 

В книге  характеризуется комплексный подход к изучению социально-экономических 

явлений. Издание рассчитано на философов, социологов, экономистов и других специалистов, 

интересующихся методологическими проблемами науки. 

3422 

Д 53 

5.12 

Дмитриева Е.В. Фокус - группы в маркетинге и социологии. – М.: Центр, 1998. – 144 с. 

В данной монографии дается комплексное рассмотрение метода фокус – группы, который 

активно применяется в настоящее время в настоящее время  в социологических и 

маркетинговых исследованиях. 

1725 

І-31 

5.12 

Іжевський С.В., Александрова В.М. Дослідження операцій: Підручник. – К.: «Академвидав», 

2006. – 560 с. 

У підручнику розкрито основні поняття і методологічні принципи теорії дослідження 

операцій, математичні методи одно- і багатокритеріальної оптимізації, елементи теорії 

двоїстості, постановки, а також методи розв’язання задач програмування, сітьового 

планування та управління запасами, елементи теорії ігор і теорії масового обслуговування.  

821 (ІПСП) 

К 36 

5.12 
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Кесельман Л.Е. Уличный опрос в социологическом исследовании: Методическое пособие. – 

Самара: Фонд социальных исследований, 2001. – 80 с. 

В книге автор описывает не только саму технику проведения уличного опроса, но на основе 

собственного многолетнего опыта организации массовых опросов, осущетвлявшихся самыми 

самыми различными методами, анализирует границы применения массовых уличных 

интервью. 

1746 

К 56 

5.12 

Ковалев Е.М. Качественные методы в полевых социологических исследованиях / Е.М. 

Ковалев, И.Е. Штейнберг. – М.: Логос, 1999. – 384 с. 

Монография содержит систематизированное изложение качественной методологии и 

методики полевых социологических исследований. Подробно рассмотрены теоретические и 

методологические предпосылки применения качественных методов, обсуждаются проблемы 

проектирования исследования, основные принципы подбора членов исследовательской 

группы и эффективные методы организации их работы. 

538 

К 63 

5.12 

Компаративистика: Альманах сравнительных социогуманитарных исследований / Под ред. 

Л.А. Вербицкой, В.В. Васильковой, В.В. Козловского. - СПб.: Социологическое общество им. 

М.М. Ковалевского, 2001. - 388 с. 

Альманах издается в рамках реализации программы Министерства образования Российской 

Федерации «Государственная поддержка региональной научно-технической политики высшей 

школы и развитие ее научного потенциала», проект № 253 «Сравнительные социально-

гуманитарные исследования в рамках международного сотрудничества: дисциплинарный и 

междисциплинарный аспекты». Руководитель проекта Л.А. Вербицкая. 

1867 

К 72 

5.12 

Костенко Н. Досвід конвент-аналізу: Моделі та практики: Монографія / Н.Костенко, В. Іванов. 

– К.: Центр вільної преси, 2003. – 200 с. 

3471 

К 78 

5.12 

Крижановский О.В. Социологический статус метода экспертных оценок. – К.: Наук. думка, 

2002. – 89 с. 

2588 

К 85 

5.12 

Крюгер Р. Фокус-группы: Практическое руководство: Пер. с англ. / Р. Крюгер, М. Кейси. – М.: 

«Вильямс», 2003. – 256 с. 

В книге показаны возможности использования специализированных компьютерных программ 

для обработки результатов проведения фокус-групп. 

3355 

К 89 

5.12 
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Кузнецов И.Н. Технологии социологического исследования: Учебно-методическое пособие. – 

М.: ИКЦ «МарТ», 2005. – 144 с. 

4099 

Л 84 

5.12 

Лукашевич М.П., Туленков М.В. Спеціальні та галузеві соціологічні теорії: Навч. посіб. – К.: 

МАУП, 1999. – 344 с.  

У пропонованому навчальному посібнику розкриваються сутність і зміст основних 

соціологічних теорій середнього рівня, їх місце та роль у подальшому розвитку системи 

сучасного соціологічного знання. Наводиться характеристика основних методів збирання, 

обробки, аналізу та використання соціологічної інформації, а також основні вимоги і 

технології щодо розробки програми соціологічних досліджень. 

798 

М 31 

5.12 

Масленников Е.В. Экспертное знание: Интеграционный подход и его приложение в 

социологическом исследовании. – М.: Наука, 2001. – 228 с. 

В монографии впервые рассматривается подход к экспертному опросу как конструктивному 

средству ведения экспертизы в целях преобразования социальных объектов. 

1744 

М 34 

5.12 

Математическое моделирование социальных процес сов / Под ред. А.А. Самарського, В.И. 

Добренькова, А.П. Михайлова. – М.: Узд-во МГУ, 2001. – 202 с. 

1901 

М 47 

5.12 

Мельникова О.Т. Фокус - группы в маркетинговом исследовании: Методология и техники 

качественных исследований в социальной психологии: Учеб. пособие для студ. психол. фак. 

высш. учеб. заведений. – М.: Издательский центр Академия, 2003. – 272с. 

 Центральная тема книги – процедура проведения фокус – групп с точки зрения руководителя 

и организатора исследовательского проекта 

2614 

М 54 

5.12 

Методология и методы социологических исследований (Итоги работы, поисковых 

исследовательских проектов за 1992-1996 годы) / Институт социологии РАН. – М., 1996. – 139 

с. 

Сборник содержит результаты научных исследований за 1992-1996 годы сектора методологи и 

методов социологических исследований по основным направлениям этой работы. Содержание 

сборника посвячено методологическим проблемам коммуникативной адекватности в 

социологическом опросе, проблемам теории и методов измерения, принципам формирования 

банка эмпирических результатов социологических исследований. 

539 

М 54 

5.12 
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Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Збірник 

наукових праць. – Х.: Видавничий центр Харківського національного університету ім.. В.Н. 

Карабіна, 2002. – 621 с. 

Перший розділ збірника об’єднує роботи, в яких розглядаються теоретико-методологічні 

проблеми соціологічного аналізу. Другий розділ містить роботи, що присвячені 

соціологічному аналізу актуальних проблем сучасного суспільства. У  третьому розділі 

представлені статті, в яких аналізуються проблеми освіти та молоді. Останній розділ 

репрезентує наукові пошуки студентів-соціологів. 

3477 

М 54 

5.12 

Методы сбора информации в социологических исследований. Кн. 1 / Отв. Ред. В.Г. 

Андреенков, О.М. Маслова. – М.: Наука, 1990. – 232 с. 

В книге характеризуются познавательные возможности различных методов и современные 

требования к их использованию. В книге 1 рассмотрен метод опроса, который наиболее 

активно используется социологами. 

3433 

П 16 

5.12 

Паніна Н.В. Технологія соціологічного дослідження: Курс лекцій. – К.: Наукова думка, 1996. – 

231 с. 

Цей навчальний посібник визнано одним з кращих серед поданих на конкурс, організований 

Міністерством освіти України та Міжнародним Фондом “Відродження” в рамках Програми 

“Трансформація гуманітарної освіти в Україні”. 

1474; 3450 1407 

П 16 

5.12 

Паніотто В.І.. Максименко В.С., Харченко Н.М. Статистичний аналіз соціологічних даних. – 

К.: Вид. дім «КМ Академія», 2004. – 270 с. 

Монографію присвячено описанню логіки мір статистичного аналізу соціологічної інформації, 

висновку та детальному розгляду коефіцієнтів і статистичних показників, що 

використовуються в соціології. 

258 (ІПСП) 

П 21 

5.12 

Пациорковский В.В. Использование SPSS в социологии: Анализ данных: общие принципы, 

суммарные статистики и графики: Учеб. пособие. Ч.2. / В.В.Пациорковский, Л.Д. Дершем. – 

М.: Институт социологических проблем народонаселения РАН, 2000. – 150 с. 

В работе обобщается опыт и основные правила использования одного из более продвинутых 

программных продуктов, а именно SPSS для Windows, при обработке соцоологической 

информации. 

1896 

П 21 

5.12 

Пациорковский В.В. Использование SPSS в социологии: Анализ данных: меры сравнения, 

прогнозирования и моделирования: Учеб. пособие. Ч.3 / В.В.Пациорковский, Л.Д. Дершем. – 

М.: Институт социологических проблем народонаселения РАН, 2002. – 152 с. 
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В работе обобщается опыт и основные правила использования одного из более продвинутых 

программных продуктов, а именно SPSS для Windows, при обработке соцоологической 

информации. 

1897 

П 49 

5.12 

Полторак В.А. Маркетинговые исследования. – Днепропетровск: Изд.-во ДУЭП, 2002. – 368 с. 

Настоящее учебное пособие представляет собой одно из первых в Украине книг, посвященных 

маркетинговым исследованиям. В нем комплексно, в соответствии с вузовскими программами 

рассматриваются теоретико-методологические, методические, технологические и 

содержательные аспекты организации и проведения маркетинговых исследований, 

использования их результатов в процессе маркетинга. 

3356 

Р 15 

5.12 

Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект: 75 простых правил. - 

М.: ГУ-ВШЭ: ИНФРА-М, 2001. - 203 с. 

Эта книга - для профессионалов или будущих профессионалов. Она для тех, у кого появилась 

хорошая идея и кто хочет начать свой (пусть небольшой, но собственный) исследовательский 

проект. Для тех, кто пока не имеет ни денег на этот проект, ни армии помощников, которые 

взяли бы на себя рутинную часть работы. В книге живым образным языком излагаются 

профессиональные правила и процедуры, которые нужно соблюдать на протяжении полного 

проектного цикла. При этом внимание читателя фокусируется на типичных трудностях и 

ошибках, которые возникают на пути студента или уже опытного исследователя. Вместо 

обычного перечисления абстрактных рецептов, книга суммирует личный авторский опыт, 

предлагая заглянуть за фасад профессионального сообщества и учиться ремеслу "изнутри". 

1862 

Р 59 

5.12 

Рогозин Д. М. Когнитивный анализ опросного инструмента. - М.: Институт Фонда 

«Общественное мнение», 2002. - 254 с. 

В книге рассматривается когнитивный подход, применяемый для тестирования опросного 

инструмента. На примере серии практических исследований автор показывает, как следует 

проводить тестирование вопросников с помощью техник когнитивного анализа. Подробное 

изложение процедур исследования и полученных результатов позволяет использовать книгу в 

качестве руководства для тестирования вопросников в социальных и маркетинговых 

исследованиях. 

1851 

С 30 

5.12 

Семенова В.В. Качественные методы: введение в гуманистическую социологию. – М.: 

Добросвет, 1998. – 292 с. 

Книга представляет собой первое в отечественной практике учебное пособие по качественной 

методологии. Содержит богатый информационно-методический блок, который включает 

словарь основных терминов, используемых в данной области, вопросы и задания в конце 

каждой главы, а также наиболее полный список литературы по данному направлению. 

Важным компонентом книги является образец полевого документа (биографическое 
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интервью), которое используется в качестве методического материала при изложении курса, а 

также как материал для самостоятельной работы. 

1258; б/н (ІПСП) 

С 40 

5.12 

Система социологического знания: Учебное пособие / Сост. Г.В. Щецин. – К.: МАУП, 2001. – 

208 с. 

2314 

С 41 

5.12 

Ситуационный анализ, или анатомия кейс-метода / Под ред. Ю.П. Сурмина.- К.:Центр 

инноваций и развития, 2002. - 286с. 

Важным аспектом книги является подробное и всестороннее анатомирование метода, 

рассмотрение  его многообразных структур, срезов и технологий. Книга написана с 

использованием не только зарубежных исследований, но и осмыслением украинского и 

российского опыта обучения посредством кейс-метода. 

2217 

С 46 

5.12 

Скуратівський В.А. Соціальні системи та соціологічні методи дослідження: Навч. посібник / 

В.А. Скуратівський,  М.Ф.  Шевченко. –К.: Вид-во УАДУ, 1998. – 188 с. 

У навчальному посібнику висвітлюється теоретико-методологічні основи системного підходу 

та особливості функціонування та розвитку соціальних систем, соціологічні методи 

дослідження. На прикладі розкриття змісту системи соціально-трудових відносин та системи 

соціальної безпеки подано характеристику особливостей функціонування й розвитку 

конкретних видів соціальних систем. 

2376 

С 54 

5.12 

Собкин В.С. Старшеклассник в мире политики. Эмпирическое исследование. – М.: ЦСО РАО, 

1997. – 318 с. 

Монография основа на материалах анкетного опроса 1604 учащихся старших классов 

московских школ. В исследовании дается описание отношения школьников к широкому 

спектру политических вопросов: государственному устройству, экономике, социальной 

политике, военной реформе, борьбе с преступностью, контролю за СМИ и др. 

1765 

С 69 

5.12 

Социологические исследования на пороге XXI в. / Центр социал. науч.-информ. исслед.; Отв. 

ред. Л.В. Гирко. – М., 2000. – 208 с. 

Сборник представляет собой материаллы дискуссий о современном состоянии 

социологической и социально-психологической теорий; процессах глобализации; проблемах 

социального пространства и маргинализации; отношения к телу в культуре постмодерна. 

1262 

С 83 

5.12 

Страусс А. Основы качественного исследования: обоснованная теория, процедуры и техники / 

А. Cтраусс, Дж. Корбин; Пер. с англ. Т.С. Васильева. – М.: Эдиториал УРСС, 2001. – 256 с. 
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Данная книга является первой публикацией на русском языке по обоснованной теории, 

которая уже заняла прочное место в зарубежной социологии и социальной практике. 

1256 

С 90 

5.12 

Сурмин Ю.П. Методология и методы социологических исследований: Учеб.пособие / Ю.П. 

Сурмин, Н.В. Туленков. – К.: МАУП, 2000. – 304 с. 

В пособии социологическая наука рассматривается с методологической точки зрения, т.е. как 

многообразный, сложный и важный инструмент получения достоверного знания о 

современном обществе. При этом освещаются не только вопросы методологии и методов 

социологии, но и технология их эффективного применения в научно-исследовательской и 

практической деятельности. 

1457 

Т 33 

5.12 

Теория и методология исследования социальных проблем / [отв. ред. Р.С. Гринберг, Т.В. 

Чубарева]; Ин-т междунар. экон. и полит. исслед. – М.: Наука, 2005. – 189 с. 

В монографии сформулированы общин вопросы теории и методологи исследований 

социальных проблем, очерчены рамки использования основних теоретико-методологических 

подходов к аналізу социальных вопосов, стоячих перед государствами с переходными 

экономиками, прежде всего, перед Россией. 

4589 

Х 36 

5.12 

Хеллевик О. Социологический метод: Пер. с норв. – М.: «Весь мир», 2002. – 192 с. 

В книге автор детально анализирует все этапы социологического исследования – от 

постановки задачи до интерпретации результатов, в поле его зрения весь инструментарий 

социолога, необходимый для самостоятельного научного поиска. 

2849 

Ц 56 

5.12 

Циба В.Т. Математичні основи соціологічних досліджень: кваліметричний підхід. – К.: 

МАУП, 2002. – 248 с. 

3297 

Ч 49 

5.12 

Чернов Г.Ю. Социально-массовые явления: Исследовательские подходы. – Дубна: «Феникс 

+», 2002. – 208 с. 

Значимость изучения социально-массовых явлений объясняется рядом причин: во-первых, 

уже отмеченным возрастанием их удельного веса и роли в различных сферах жизни 

современного общества; во-вторых, их недостаточной исследованностью в условиях развития 

индустриального и становления постиндустриального общества; в-третьих, необходимостью 

поиска средств воздействия на эти явления в благоприятных для общественного развития 

направлениях. 

2252 

Э 46 

5.12 
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Элизабет Н. Массовые опросы: Введение в методику демоскопии / Общ. ред. Н.С. 

Мансурова.- 2-е. изд.  – М.: АВА-ЭСТРА, 1993. – 272 с. 

В этой книге рассматриваются вопросы, которые относятся к области прикладной социологии, 

занимающейся опросами населения. Главная ценность работы в том конкретном материале, 

который она содержит, в описании приемов изучения мнений населения, методов опроса и 

обработки полученных данных, организации всей работы по опросу людей. 

1900 

Я 37 

5.12 

Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание 

социальной реальности. – М.: “Добросвет”, 1999. – 596 с. 

В книге рассматриваються теоретико-методологические основания программы исследования, 

количественных и качественных методов сбора и анализа эмперических данных. 

2238; 745 (ІПСП) 

Я 44 

5.12 

Як провести соціологічне дослідження: Методичні рекомендації / Упоряд. та заг. ред. О.М. 

Балакірєвої, О.О. Яременка. – К.: Державний ін.-т проблем сім’ї та молоді, 2004. – 264 с. 

Навчальний посібник підготовлено як методичні рекомендації для працівників галузі 

Державного комітету України у справах сім’ї та молоді, працівників системи центрів 

соціальних служб для молоді. 

3932; 323 (ІПСП) 

 

6. Економічні питання соціальної роботи. 
А 85 

6 

Арсентьєв Е., Гірчак О., Демидович О. та ін. Підприємництво: крок за кроком. – Донецьк, 

2004. – 320 с. 

У посібнику висвітлено практично усі вузлові питання, з якими може зіткнутися сучасний 

підприємець на початковому етапі своєї діяльності – вибір бізнес-ідеї, організаційно-правової 

форми підприємства, реєстрація, одержання дозвільних документів, розробка бізнес-плану і 

стратегії розвитку, маркетинг, кредитування та ін.. 

309 (ІПСП) 

Б 14 

6 

Багли Джон. Успешный фандрайзинг / Пер. с англ.. В.В. Штефан // Под общей ред. С.А. Куц. – 

К.: Атика, 2006. – 264 с. 

В книге подробно освящаються технологи фандрайзинга, принципы работы с жертвувателями, 

особенности разных стран и даються полезные советы на основе практического опыта работы 

в сфере фандрайзинга. 

256 (ІПСП) 

В 48 

6 

Винников О.Ю. Оподаткування діяльності неприбуткових організацій в Україні. – К.: Центр 

інновацій та розвитку, 2000. – 96 с. 

Книга висвітлює питання оподаткування діяльності неприбуткових організацій в Україні. 

361 (ІПСП) 

В 49 
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6 

Винокуров В.А. Управление развитием рыночных возможностей предприятия (качество 

управления, системная организация, оценка, стратегическое планирование). Учебное пособие 

– М.: ООО фирма «Благовест-В», 2007 г. – 200 с. 

В книге рассматриваются теоретические и практические вопросы организации 

стратегического планирования, ориентированного на развитие рыночного потенциала 

предприятия. 

4406 

Д 58 

6 

Довбенко М.В. Сучасна економічна теорія (Економічна нобелогія): Навчальний посібник. – К.: 

Видавничий центр «Академія», 2005. – 336 с. (Альма-матер)У навчальному посібнику 

розкрито сутність теорій, концепцій, ідей найвидатніших сучасних економістів-лауреатів 

Нобелевської премії, яків репрезентують новітній етап розвитку економічної теорії. 

834 (ІПСП) 

З-13 

6 

Завельский М.Г. Экономика и соціологія труда: Курс лекцій. – М.: Издательство «Палеотип» : 

Издательство «Логос», 2001. – 208 с. 

Курс лекцій по экономике и социологии труда – учебное пособие, полностью отвечающее 

требованиям государственных образовательных стандартов высшего профессионального 

образования. 

1767 

З–46 

6 

Здоровый бюджет. Практика финансового менеджмента для украинских ВИЧ-сервисных 

организаций. – К., 2009. – 188 с. 

б/н (ІПСП) 

Ф 17 

6 

Искусство руководить по Файнеру: 50 принципов достижения успеха/ Майкл Файнер; пер. с 

англ.. С. Эргеева. – М.: АСТ: АСТ МОСКВА: Транзиткнига, 2006. – 376, [8] с.  

б/н (ІПСП) 

К 66 

6 

Корпоративна соціальна відповідальність в Україні: експертна думка. – К.: Стилос, 2007. – 152 

с. 

Основою матеріалів збірки є доповіді та рекомендації фахівців, які обговорювалися під час 

експертного «круглого столу» на тему: «Корпоративна соціальна відповідальність (КСВ): роль 

держави, очікування громадянського суспільства та практика українського комерційного 

сектора», що став етапом проекту Жіночої Професійної Ліги за участю Бізнес та Фінансового 

Комітету Британсько-Української Професійної Мережі (UUPN). 

603 (ІПСП) 

К 68 

6 

Корпоративная социальная ответственность. Цивилизованная экономика – цивилизованное 

общество : Вторая международная конференция, 18 апреля 2008 г. – К., 2008.  

б/н (ІПСП) 
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К 78 

6 

Краплич Р. Розвиток локальних ресурсів або вступ до соціального інвестування. Посібник для 

бізнес-структур та неприбуткових організацій. – Рівне, 2003. – 128 с. 

У книзі Краплича Р. «Розвиток локальних ресурсів або вступ до соціального інфестування», у 

доступній формі викладені основні поняття про діяльність громадських та благодійних 

організацій, яка спрямована на розвиток місцевих громад. 

307 (ІПСП) 

К 64 

6 

Лациба М. В. Становлення публічної політики в регіонах України / Конончук С. Г., Лациба М. 

В., Тищенко Ю. А. : Укр.незал.центр політ.дослідж. – К., 2006. – 368 с. 

У книзі подана оцінка стану запровадження та використання принципів і процедур публічної 

політики при виробленні й ухваленні рішень на регіональному рівні. Представлена оцінка 

вагомості й успішного впливу політичних партій, бізнес-асоціацій та організацій 

громадянського суспільства на процес прийняття рішень у кожній області України. 

349  (ІПСП) 

М 86 

6 

Мочерний С. В., Устинко О. А., Чоботар С. І. Основи підприємницької діяльності: Навчальний 

посібник. – К.: Видавничий центр «Академія», 2005. – 280 с. 

У посібнику розкрито сутність і принципи підприємницької діяльності, основні риси 

підприємця, подано комплексний аналіз політики підприємства, ризиків, що супроводжують 

підприємництво, шляхів їх уникнення, механізми організації власної справи. 

830 (ІПСП) 

М 86 

6 

Мочерний С.В. Основи економічних знань: Підручник. – К.: Видавничий центр «Академія», 

2003. – 312 с.  

У підручнику розкрито закони та закономірності розвитку різних типів економічних систем на 

різних рівнях. 

824 

О-75 

6 

Основи економічної теорії : Посібник для студентів вищих навчальних закладів/ В.О.Рибалкін, 

М.О. Хмелевський, Т.І. Біленко, А.Г. Прохоренко та ін. – К.: Видавничий центр «Академія», 

2003. – 352 с.  

У посібнику розкрито зміст і функціонування економічних законів, з’ясовано суть основних 

економічних категорій та явищ економічного буття, які вони позначають. 

836 (ІПСП) 

Р 15 

6 

Радецька Л.П., Овод Л.В. Управлінський облік: Навч. посіб. – К.: ВЦ «Академія», 2007. – 352 

с. 

У навчальному посібнику розкрито основні засади, принципи, функції, методи, об’єкти 

управлінського обліку, вміщено класифікацію і характеристику витрат і методів їх обліку, 

проаналізовано з погляду потреб управлінського обліку процеси прийняття управлінських 

рішень, бюджетування, контролю тощо. 



105 

 

838 (ІПСП) 

Р 58 

6 

Робочі матеріали 4 Всеукраїнського форуму українців : 18-20 серпня 2006 р. – К., 2006.  

У цьому збірнику опубліковано проекти документів, розроблених групами громадських 

експертів упродовж грудня 2005 – серпня 2006 року. Усі пропозиції, які надані вашій увазі, 

мають цілком проектний характер і призначені для широкого обговорення, змін і доповнення 

під час заключних засідань 4 Всеукраїнського форуму українців 18-20 серпня 2006 року. 

б/н (ІПСП) 

К 78 

6 

Руслан Краплич.  Корпоративна соціальна відповідальність українського бізнесу: досвід 

Фундації Острозьких. Посібник для бізнесу та неприбуткових організацій. Рівне: Фундація 

імені князів-благодійників Острозьких, 2005. – 74 с. 

У книзі описано досвід залучення бізнес-корпорацій і фінансових установ, до вирішення 

місцевих проблем і розширення комунікаційних зв’язків, а також застосування елементів 

соціального маркетингу за допомогою неприбуткових організацій. 

237 (ІПСП) 

П 75 

6 

Приходько А.Ф. Економічні основи соціальної роботи (практикум): навч.-метод. посіб. / За 

заг. ред. О.Г. Карпенко – К.: ДПС України, 2012. – 164 с. 

У навчально-методичному посібнику запропоновано одно варіантні та багатоваріантні 

запитання, проблемні ситуації, задачі, словник основних термінів, а також список 

рекомендованої літератури з тем навчальної дисципліни «Економічні основи соціальної 

роботи». У посібнику використані матеріали науковців з економічної теорії, макроекономіки, 

соціології, права соціального забезпечення та ін. 

1454 (ІПСП) 

П 75 

6 

Приходько А.Ф., Тименко В.М. Економічні основи соціальної роботи: навч. посіб. / За заг. ред.  

О.Г. Карпенко – К.: Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, 2012. – 

154 с. 

У навчальному посібнику розкрито специфіку економічних основ соціальної роботи; 

представлено механізм соціального регулювання ринкових відносин; визначено економічні 

принципи соціального захисту населення та основні методи фінансування соціальної роботи в 

нашій державі; проаналізовано вплив економічних факторів на соціальну сферу, а також 

визначено взаємозв’язок та взаємозумовленість соціального захисту та економічної політики 

держави. 

1455 (ІПСП) 

 

С 69 

6 

Соціально-економічні проблеми сучасної України – К., 2001. – 42 с. 

896 

Т 35 

6 
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Теремко В. І. Основні засади видавничого бізнесу: навч. посіб. / В.І.Теремко. – К. : 

Академвидав, 2009. – 136 с. 

Один із кроків до опанування ділової культури видавничого бізнесу пов'язаний із 

заглибленням у проблематику видавничої справи, осмислення основних засад якого 

запропоновано в даному виданні. 

842; б/н (ІПСП) 

 

7. Соціальна робота як наука і навчальна дисципліна 

(теорія)  
А 1 

7 

2011 : ежегодный сборник проектов школьных инициативных групп – 3-й выпуск. – Одесса, 

2001. 

1304 (ІПСП) 

А 30 

7 

Абашкіна Н.В. Підготовка соціальних педагогів у Німеччині: Методичні рекомендації щодо 

підготовки соціальних педагогів в Україні на основі використання німецького досвіду. – К., 

2003. – 30 с. 

3672 

А 43 

7 

Актуальні проблеми теорії та практики соціальної роботи на межі тисячоліть: Монографія. – 

К.: УДЦССМ, 2001. – 344 с. – (Сер. “Соціальна робота”). 

Монографія розкриває актуальні проблеми соціальної роботи, а саме: аналіз сучасних теорій 

даного типу, парадигмальні та системні основи, характеристику об’єкта в загальнолюдському 

вимірі, функціональність суб’єкта в соціально орієнтованому суспільстві та інше. 

953; 552 (ІПСП) 

А 43 

7 

Актуальные проблемы теории и технологии социальной работы: Материалы научной 

конференции. - М.: СТИ МГУС, 2000. – 241 с. 

Сборник включает тексты выступлений по различным вопросам теории, истории и технологии 

социальной работы, опыт решения социальных проблем учреждениями социального 

обслуживания. Состоит из двух частей. Первая – Современные проблемы теории социальной 

работы и их значение для практики. Вторая - Технологизация социальной работы. 

241 

А 76 

7 

Апопій В.В., Олексин І.І., Шутовська Н. О., Футало Т.В. Організація і технологія надання 

послуг: Навч. посіб. / За ред. В.В.Апопія. – К.: ВЦ «Академія», 2006. – 312 с 

У навчальному посібнику розкрито економічну сутність послуг, суб’єктивний склад і 

структуру їх виробництва, основні засади й особливості функціонування ринку послуг, 

сучасну концепцію його розвитку, цілі і методи державного регулювання торгівлі послугами. 

804 (ІПСП); 803 

К 31 

7 
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Бевз Г.М., Герасим Г.З., Кашуба Я.М. Організація рекреаційних заходів у системі соціальної 

роботи: Навчально-методичний посібник. – Львів: ПАІС, 2006. – 132 с. 

Посібник присвячено вивченню нового напрямку національної соціальної роботи – рекреації. 

Автори пропонують розглядати питання проведення вільного часу та вибору форм дозвілля, 

здорового способу життя та організації відпочинку населення не лише з погляду рекреалогії, а 

й з погляду соціальної роботи. 

4380 

Б 77 

7 

Бойко А. Методика викладання соціальної роботи та соціальної політики: Посіб. для 

відкритого навчання / А.Бойко, І.Грига, О. Іванова. – К.-Ужгород, 2003. – 110 с. 

Посібник не може претендувати на вичерпність у висвітленні різних аспектів викладання 

соціальної роботи, соціальної політики та практики, особливо щодо змісту названих 

дисциплін. Так само опанування курсу “Методика викладання соціальної роботи та соціальної 

політики” недостатнє для того, щоб стати майстерним викладачем, оскільки не в змозі 

замінити досвід роботи. Разом з тим, цей курс допоможе на конкретних прикладах 

познайомитись зі змістом, методами викладання та організації навчального процесу, 

принципами розробки навчального плану, програм курсів. 

2996; 116 (ІПСП) 

Б68 

7 

Благодійність за правилами : принципи, основні засади, практичне застосування / Автори-

упорядник: А. Гулевська – Черниш ,К.Ржевська,  Л.Ярошенко – К.: Абетка благодійності, 

2013. – 60 с. 

 

Дана публікація має на меті ознайомити представників благодійних організацій з українським 

досвідом та рекомендаціями щодо впровадження Європейських принципів Ефективної роботи 

для благодійних фондів. 

б/н 

Б 75 

7 

Бочарова В.Г. Профессиональная социальная работа: личностно ориентированный подход: 

Монография. – М., 1999. – 184 с. 

2647; 4579 

Б 87 

7 

Браун А. Супервізор у соціальній роботі: Супервізія догляду в громаді, денних та 

стаціонарних установах  / А. Браун, А. Боурн. –К.:  „Пульсари”, 2003. – 239 с. 

У перекладеному з англійської мови підручнику йдеться про те, що супервізор є невід’ємною 

частиною забезпечення якості та розвитку персоналу як у державних службах, волонтерських 

організаціях, так і приватних закладах, кількість яких у Великобританії зростає. 

2991 

Б 91 

7 

Бурая Н.П. Соціальна робота: Навч. посібник. – Х.: Ун-т внутрішніх справ, 1996.- 104 с. 

У посібнику розглядаються питання становлення та сучасного стану соціальної роботи, її 

мета, принципи, роль у суспільстві. Висвітлюються міжнародний досвід соціальної роботи та 
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соціальної педагогіки. Особлива увага приділяється проблемі взаємодії соціального 

працівника з клієнтом. 

490 

В 24 

7 

Введення в соціальну роботу: Навч. посіб. / Т.В. Семигіна, І.М.Грига,О.С.Шевчук. – К.: 

Фенікс, 2001. – 288 с. 

Навчальний посібник має на меті допомогти соціальним працівникам з надомного 

обслуговування, працівникам установ і організацій соціальної сфери, а також студентам 

розширити знання про новий в Україні напрям практичної і наукової діяльності – соціальну 

роботу. Розглянуте коло теоретичних питань, наведені практичні поради. 

1510 

В 55 

7 

Вища освіта України: методологічні та соціально-виховні проблеми модернізації: Монографія 

/ Під заг. ред. В.П. Андрущенка, М.І. Михальченка, В.Г. Кременя. – К.: ДЦССМ, Запоріжжя: 

ЗДУ, 2002. – 440 с. 

У монографії розкрито актуальні проблеми модернізації вищої освіти України на початку 

третього тисячоліття, а саме: висвітлено соціально-філософські та теоретико-методологічні 

пробелми, що виникають у процесі оптиматизації вищої освіти, розглянуто проблеми теорії та 

практики соціальної та виховної роботи у вищій школі в контексті здійснення соціалізації 

студентів. 

2506 

В 53 

7 

Вісник Київського Університету. Вип.2. Сер. Соціологія. Психологія. Педагогіка. / Відп. за 

вип. В.П. Казміренко. – К., 1996. – 244 с. 

У віснику містяться результати нових досліджень у галузі соціології, психології, педагогіки. 

1549 

В 64 

7 

Возвращение детства /  Под ред. О.Г. Свердлова. – М.: Знание, 200. – 400 с. 

Книга о методах и технологиях, которые помогают обучать и воспитывать нестандартных, 

трудных детей, детей  с  отклонениями психического здоровья и поведения, об успешном 

одолении детской наркомании, сексуальной распущенности, преступности, о праве ребенка на 

полнокровное детство и достойное будущее. 

2649 

7 

Введение в социальную работу : Учебное пособие / Г. А. Качан. – Витебск : Издательство УО 

«ВГУ им. П. М. Машерорва, 2005. – 141 с. 

1598 

 

В 84 

7 

Вступ до соціальної роботи: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / 

За ред. Т. В. Семигіної, І. І. Миговича. — К.: Академвидав, 2005. — 304 с. 

Соціальна робота як феномен сучасної цивілізації виражає діалектику загальнолюдських 

цінностей і унікальність особистості. Ці ідеї втілені у навчальному посібнику «Вступ до 
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соціальної роботи», в якому розкрито її сутність, історію виникнення і розвитку, місце у 

структурі соціогуманітарних наук, а також висвітлено особливості її як прикладної діяльності 

(методологію, організаційні аспекти, систему моральних норм, правове регулювання, фахові, 

особистісні вимоги до соціальних працівників, специфіку суб'єкт-суб'єктних відносин у 

комунікативних процесах, морально-етичний вимір фахової діяльності, принципи і форми 

організації роботи соціальних служб). 

1187 (ІПСП) 

Г 61 

 

7 

Вступ до спеціальності : соціальна робота. Модуль 2 : навч.посіб./ Тимошенко Н. Є.-

К.:Київ.ун-т імені Бориса Грінченка,2014.-264с. 

 У навчальному посібнику розкрито сутність і значення професійної діяльностіу соціального 

працівника, його функції, особистісно-професійні якості, подається професійний портрет 

фахівця, розкрито основні етапи  професійного зростання та компетентні сні виміри 

майбутньої професії. Зміст посібника відповідає освітньо-професійній програмі підготовки 

фахівців за напрямом 1301 «Соціальне забезпечення» та вимогам Державного галузевого 

стандарту освіти для спеціальності 6.130102 «Соціальна робота». 

1619 

7 

Гайдук Н.М. Соціальна робота: Практична підготовка студентів на освітньо-кваліфікаційному 

рівні «бакалавр» / Н.М. Гайдук, Л.Є. Колос, С.Г. Ставкова, С.Я. Бєляєва : Навч. посібник. – 

Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007. – 164 с. 

Посібник укладено за інформаційної підтримки канадських партнерів у міжнародному 

канадсько-українському проекті «Реформування соціальних служб в Україні» (1999 – 2003 

рр.). 

194 (ІПСП) 

Х 73 

7 

Глоссарий социальной работы / Автор-составитель Е. И. Холостова. – 2-е узд. – М.: 

Издательско-торговая корпорація «Дашков и Ко», 2007. – 220 с. 

Глоссарий содержит толкование около 300 понятий и терминов, которые наиболее часто 

потребляються в практике, научной и учебной литературе. 

4484 

Г 83 

7 

Григорьев С.И. Социология для социальной работы: Учеб. пособ. для студ. вузов и практ. 

Психол. – 2-е изд., доп., перераб. – М.: МАГИСТР-ПРЕСС, 2002. – 164 с. 

В данном учебном пособии обобщен опыт использования социологических знаний по 

подготовке социальных работников, накопленный авторами в Алтайском государственном 

университете. При подготовке пособия использованы материалы, полученные в процессе 

исследований, осуществляемых в рамках проекта РФФИ №01-06-80288 «Социальная работа 

как объект комплексного исследования». 

2182; 277 (ІПСП) 

Г 96 

7 

Гуслякова Л.Г. Основы теории социальной работы / Л.Г.Гуслякова, Е.И Холостова. - М.: 

ГАСБУ, 1997. – 187 с. 



110 

 

Учебное пособие состоящее из семи разделов, посвященных объекту, предмету, категориям 

социальной работы как науки, ее взаимодействию с другими науками, а также роли практики 

в развитии теоретических аспектов социальной работы как профессиональной деятельности. 

19; 23 (ІПСП) 

Д 30 

7 

Демушкина О.П. Социальная работа: Курсовые, рефераты. – Ростов н/Д: «Феникс», 2004. – 

352 с. 

Сборник рефератов и курсовых включает лучшие работ по дисциплинам: «Теория социальной 

работы», «Технологии социальной работы», «Социологические исследования» и т.д. 

3298; 469 (ІПСП) 

Д 38 

7 

Десять років соціально-економічних перетворень в Україні: спроба неупередженої оцінки / За 

ред. І. Бурковського. – К.: „К. І. С.”, 2002. – 120 с. 

Пропонована книга являє собою спробу дати неупереджену оцінку динаміки соціально-

економічних перетворень в Україні протягом 10 років. 

3795 

Д 44 

7 

Дивицина Н. Ф. Социальная работа с неблагополучными детьми и подростками: Конспект 

лекций. — Ростов н/Д: «Феникс», 2005. — 288 с. 

Книга подготовлена в соответствии с программой курса «Социальная работа с детьми и 

подростками группы риска» и соответствует государственному образовательному стандарту 

высшего профессионального образования и методическим рекоммендациям по его изучению. 

4026 

Д 44 

7 

Дивицына Н.Ф. Социальная работа с детьми группы риска / Н.Ф. Дивицына. – М.: Гуманитар. 

изд. центр ВЛАДОС, 2008. – 351 с. 

Книга підготовлена в соответствии с программой курса «Социальная работа с детьми и 

підростками группы риска» и соответствует Государственному образовательному стандарту 

высшего професионального образования и методическим рекомендаціям по его изучению. 

4438 

Д 44 

7 

Дивицына Н.Ф., Миронова Л.К. Социальная работа в вопросах и ответах: учеб. пособие. – М.: 

ТК Велби, Изд-тво Проспект, 2006. – 184 с. 

В учебном пособии изложены основные вопросы курса «Социальная работа»: Теория, 

технология, правовые основы и менеджмент социальной работы. Раскрыты вопросы семьи, 

педагогики, социальной медицины и геронтологии. 

4082 

Д 46 

7 

Дин Х. Х. Практика социальной работы / Д.Х.Хэпуорт, Х.Л.Рональд; Пер.с англ. Л. 

Романенковой. – К., 1998. – 172 с. 

В работе рассматриваются основные методы обучения этой профессии, достаточно подробно 

представлены основные элементы пратической деятельности. 
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964; 3084 

Д 46 

7 

Динамика ценностей в социальной работе / Под ред. С. Шардлоу. - Амстердам-К.: АПУ, 1996. 

– 206 с. 

Содержание: Динамика ценностей в СР; Ценности СР: контексты и вклад; Ценности в работе, 

проводимой на местах; Холистическое здравоохранение и профессиональные ценности; 

Резидентная социальная работа без резидентности; Открытые регистрационные записи и 

решения, принимаемые совместно с клиентом; Свобода действий и управленчество; Мораль 

частного социального попечительства: приватизация в социальной работе; 

369 

Д 50 

7 

Діяльність центрів соціальних служб для молоді України: сучасний сан і перспективи 

розвитку.- К.: Академпрес, 1999. - 112 с. 

У колективній монографії на основі соціологічних досліджень, вивчення досвіду та аналізу 

статистичних даних зроблено науковий дослід діяльності центрів соціальних служб для 

молоді України, висвітлено їх роль в  реалізації соціальної політики, накреслені перспективи 

розвитку. 

310; 219; 339 (ІПСП) 

Д 55 

7 

До питання розробки модульних програм підготовки соціальних педагогів (бакалаврський та 

магістерський рівень / Уклад.: Л.Г.Коваль, І.Д.Зверєва. – К., 2000. – 45 с. 

У публікації висвітлено досвід проекту щодо розробки модульних програм підготовки 

соціальних педагогів для бакалаврського та магістерського рівня. 

53; 179 

Д 56 

7 

Добро починається з тебе: збірник благодійних проектів учасників Першого Всеукраїнського 

конкурсу «Добро починається з тебе», 2007-2008 р.р. – К., 2009. – 144 с. 

б/н (ІПСП) 

Д 63 

7 

Документація в соціальній роботі / Упоряд.: К. Шендеровський, І. Ткач. – К.: Главник, 2006. – 

112 с. 

У посібнику подаються матеріали про особливості документування у професійній діяльності 

соціального працівника з досвіду роботи Київського міського центру соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді. 

4201 

Д 70 

7 

Досвід соціальної роботи м. Києва № 6-9 / Київський міський центр соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді. Травень-серпень, 2006. 

б/н (ІПСП) 

Д 70 

7 

Досвід соціальної роботи м. Києва Інформаційно-методичний бюлетень № 6-9/Київський 
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міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Липень-жовтень,2008. 

б/н (ІПСП) 

Д 70 

7 

Досвід соціальної роботи м. Києва: Інформаційно-методичний бюлетень освітньо-

методичного та інформаційно-ресурсного центру соціальної роботи / За заг. ред. К. С. 

Шендеровського, І. Я. Ткач. – К.: Київський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей 

та молоді, 2005. – 170 с. – № 4-5 (24-25). 

3994 

Д 70 

7 

Досвід соціальної роботи м. Києва: Інформаційно-методичний бюлетень освітньо-

методичного та інформаційно-ресурсного центру соціальної роботи / За заг. ред. К. С. 

Шендеровського, І. Я. Ткач. – К.: Київський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей 

та молоді, 2005. – 195 с. – № 6-7 (26-27). 

Посібник містить інформацію про практичний досвід діяльності Київського міського центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за період з червня по липень 2005 року. 

4014 

Д 70 

7 

Досвід соціальної роботи м.Києва. №2-5 (34-37), січень-квітень 2006 

951 (ІПСП); б /н (ІПСП) 

Д 70 

7 

Досвід соціальної роботи: Інформаційно-методичний бюлетень Освітньо-методичного центру 

соціальної роботи / Під ред.: К.С. Шендеровського, І.Я. Ткач; Київський міський центр 

соціальних служб для молоді. – К.: КМЦССМ, 2004. – №5. – 66 с. 

3750 

Д 70 

7 

Досвід соціальної роботи: Інформаційно-методичний бюлетень Освітньо-методичного центру 

соціальної роботи / Під ред.: К.С. Шендеровського, І.Я. Ткач; Київський міський центр 

соціальних служб для молоді. – К.: КМЦССМ, 2004. – №3-4. – 66 с. 

3751 

Д 70 

7 

Досвід соціальної роботи: Інформаційно-методичний бюлетень Освітньо-методичного центру 

соціальної роботи / Київський міський центр соціальних служб для молоді; Під заг. ред. К.С. 

Шендеровського. – К.: КМЦССМ, 2004. – 64 с. 

3657 

Д 71 

7 

Доуэл М. Ориентированная на решение задачи социальная работа / М. Доуэл, П.  Марш. - 

Амстердам – К.: АПУ,1997. – 135 с. - (Сер. “Социальная работа”). 

Книга содержит несколько разделов(глав) каждый из которых рассматривает описание этапов 

работы. Практическая модель ориентированной на решение задачи социальной работы, 

мандат для работы, исследование проблем, письменное соглашение, задачи, окончание 

работы, практические указания. 
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333; 382 (ІПСП) 

З-11 

7 

З досвіду роботи соціального центрів соціальних служб для молоді в сільській місцевості  / За 

заг. ред. С.В. Толстоухової. – К.: УДЦССМ, 2000. – 52 с. 

301 

З-12 

7 

За пределами ухода в сообщество: (опыт нормализации и интеграции) / Под ред. Р. Шуламит. - 

Амстердам-К.: АПУ, 1996. – 223 с. – (Сер. “Социальная работа”). 

Книга состоит из трёх частей. Первая содержит основные параметры нормализационной 

работы. Вторая описывает опыт нормализации и повышения социальной роли личности. 

Третья - основы апробирования: превращение принципов в программы действия. 

172 

З-51 

7 

Збірник інформаційних, аналітичних, методичних матеріалів щодо створення, становлення та 

розвитку студентських соціальних служб в м. Києві: Робочі матеріали учасників майстер-

класу „Студентські соціальні служби – як мережа для надання соціальних послуг студентам у 

м. Києві. Досвід мобільних тренерських груп з профілактики негативних явищ в 

студентському середовищі” / Під заг. ред. К.С. шендеровського, Н.Ф. Романової, О.О. Стойко. 

– К.: КМЦССМ, 2004. – 147 с. 

3749 

І-73 

7 

Приходько А. Ф. Інтерактивні вправи з дисциплін: «Соціальне страхування», «Соціальне 

забезпечення населення», «Маркетинг соціальних послуг» для студентів спеціальності 

«Соціальна робота» / за заг. ред. О. Г. Карпенко – К.: ДПС України, 2012 – 163с.  

У навчально-методичному посібнику представлено комплекс інтерактивних вправ із 

навчальних дисциплін «Соціальне страхування», «Соціальне забезпечення населення», 

«Маркетинг соціальних послуг» для розвитку вмінь застосовувати набуті знання у подальшій 

практичній діяльності, для опанування майбутніми соціальними працівниками умінь та 

навичок надавати соціально-економічні послуги. 

1472 (ІПСП) 

І-74 

7 

Здійснення соціальної роботи центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у 2004 

році: Інформаційно-аналітичний звіт про діяльність центрів соціальних служб для сім’ї, дітей 

та молоді // за заг. ред. С.В. Толстоухової. – К.: Держсоцслужба, 2005. – 48 с. 

У звіті подано характеристику здійснення у 2004 році соціальної роботи центрами соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді, участі у реалізації національних, галузевих та регіональних 

програм. 

б/н 

З-76 

7 

Значення змін у соціальній роботі. / за ред. С. Шардлоу/ - Асоціація психіатрів України, К.: 

1995. – 142 с. 

272 (ІПСП) 
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З-38 

7 

Золотарева Т.Ф. Практика в системе підготовки специалистов социальной работы в вузе: 

Учебно-методическое пособие. – М.: «Дашков и К», 2006. – 128 с. 

4235 

З-91 

7 

Зубкова Т.С. Организация и содержание работы по социальной защите женщин, детей и 

семьи: Учеб. пособ. / Т.С.Зубкова, Н.В.Тимошина. – М.: Академия, 2003. 0 224 с. 

В учебном пособии рассматриваются история и сущность женского вопроса, различные типы 

семей, в том числе и составляющие социальную группу риска. 

2638; 4033 

І-32 

7 

Із досвіду роботи соціального працівника, соціальних служб молоді м. Києва: Інформаційно-

методична збірка для спеціалістів соціальної роботи в територіальній громаді м. Києва / К.С. 

Шендеровський,  І.Я.Ткач, К.В.Савченко. – К.: КМЦССМ, 2003. – 141 с. 

Мета цієї збірки: узагальнення, популяризація  досвіду соціальних працівників центрів 

соціальних служб для молоді м. Києва та заклик до обміну напрацьованих новітніх методик, 

технологій у сфері соціальної роботи в територіальній громаді м. Києва. 

3659 

И 32 

7 

Із тіней / Під ред. Г. Чейнена. - Амстердам-К.: АПУ, 1997. – 172 с. - (Сер. “Социальная 

работа”). 

В основу книги лягли три пов'язані між собою питання: 1)Соціальна та просторова 

поляризація. 2)Змінна природа соціальної політики та забезпечення засобів соціального 

захисту. 3)Заклики до економічного та соціального єднання. 

168 – 2 екз. 

І-66 

7 

Інновації у соціальних службах: Навч.-метод. посіб. /  Т.В.Семигіна, В.В. Покладова,  І.М. 

Грига. – К.: “Пульсари”, 2002. – 168с. 

Посібник знайомить з деякими теоретичними і практичними аспектами впровадження  нових 

методів і моделей у соціальних службах, зокрема, шляхом здійснення інноваційних проектів. 

У ньому представлено досвід викладання різних навчальних курсів та практичної діяльності 

викладачів, студентів /слухачів і випускників Школи соціальної роботи Національного 

університету “Києво-Могилянська Академія”. 

2044; 185 (ІПСП) 

І-66 

7 

Інноваційні моделі соціальних послуг. Проекти Українського фонду соціальних інвестицій. 

Том 3 [Авт. кол.:Бондарчук Л.В., Дума Л.П., Кабаченко Н.В. та ін.: За ред. Шкуратової Н.М. ] 

– К: ТОВ «ЛДЛ» - 2007. – 320 с. 

У збірці подані дизайни інноваційних соціальних послуг для бездомних, людей похилого віку, 

інвалідів та інших вразливих груп. Моделі були розроблені та впроваджуються в соціальних 

агенціях Харківської, Хмельницької, Дніпропетровської, Львівської областей. 

287 (ІПСП); 265 (ІПСП); 292 (ІПСП) 
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І-66 

7 

Інноваційні моделі соціальних послуг. Проекти Українського фонду соціальних інвестицій. 

Том 2 / За редакцією Н.М. Шкуратової. – К: - 2007. – 159 с. 

В даній збірці представлені дизайни інноваційних соціальних послуг для вразливих груп 

населення, які були розроблені та впроваджуються в соціальних агенціях Харківської та 

Хмельницької областей. 

96 (ІПСП); 385 (ІПСП) 

І-67 

7 

Інноваційні моделі соціальних послуг. Проекти Українського фонду соціальних інвестицій / За 

редакцією Н.В. Кабаченко. – К.: ЗАТ «ВІПОЛ», 2006. – 320 с. 

Мета цієї збірки – ознайомити читача із інноваційними проектами соціальних послуг для 

вразливих груп населення. В збірці представлені моделі соціальних послуг для дітей-сиріт, 

дітей з особливими потребами, молоді, жінок, котрі зазнали насилля, людей з інвалідністю, 

громадян, що повернулися з ув’язнення. 

293 (ІПСП); 15 (ІПСП); 104 (ІПСП) 

І-74 

7 

Інформаційні матеріали всеукраїнського навчально-практичного семінару «Що таке соціальна 

реклама та РR у соціальній сфері»., Київ, 2004. 

б/н (ІПСП) 

І-74 

7 

Інформаційні матеріали для слухачів Центру підвищення кваліфікації працівників галузі 

Мінсім’ямолодьспорту. – К.: Державний ін-т розвитку сім’ї та молоді, 2006. – 244 с. 

Збірник містить матеріали лекцій для слухачів Центру підвищення кваліфікації працівників 

галузі Мінсім’ямолодьспорту. Зміст збірника орієнтований на надання необхідної інформації 

слухачам та спрямований на фахове удосконалення й оновлення знань з правових, 

економічних, управлінських, соціально-гуманітарних та інших питань професійної діяльності 

державних службовців, а також здобуття додаткових умінь з новітніх досягнень у евній галузі 

чи сфері їх діяльності. 

306 (ІПСП) 

І-78 

7 

Інформаційно-аналітичний звіт про діяльність центрів соціальних служб для молоді // за ред. 

С.В. Толстоухової. – К.: ДЦССМ, 2001. - 92 с. 

У звіті подано загальну характеристику організаційних засад діяльності центрів соціальних 

служб для молоді та участі у реалізації національних, галузевих регіональних програм, 

здійснення практичної соціальної роботи з дітьми, молоддю та сім’ями центрами ССМ. 

4176 

І-78 

7 

Інформаційно-аналітичний звіт про діяльність центрів соціальних служб для молоді у 2006 

році // за ред. С.В. Толстоухової. – К.: ДЦССМ, 2007. - 70 с. 

У звіті подано загальну характеристику організаційних засад діяльності центрів соціальних 

служб для молоді та участі у реалізації національних, галузевих регіональних програм, 

здійснення практичної соціальної роботи з дітьми, молоддю та сім’ями центрами ССМ. 
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б/н (ІПСП) 

І-74 

7 

Інформаційно-методичний бюлетень №8: Спецвипуск / Київський міський центр соціальних 

служб для молоді. – К., 2003. – 63 с. 

3368; 3255 

І–74 

7 

Інформаційно-методичний бюлетень освітньо-методичного та інформаційно-ресурсного 

центру соціальної роботи «Досвід соціальної роботи м. Києва».  № 2-5 (34-37), січень-квітень 

2006. К.: - 2006. – 272 с. 

б/н (ІПСП) 

І-74 

7 

Інформаційно-методичний бюлетень: Випуск №10 / Київський міський центр соціальних 

служб для молоді. – К., 2003. – 63 с. 

3538; 3367 

К 20 

7 

Капська А.Й. Соціальна робота: деякі аспекти роботи з дітьми та молоддю: Навчально – 

метод. посіб. – К.: УДЦССМ, 2001. – 220 с. 

На основі глибокого вивчення та аналізу особливостей соціально – педагогічної роботи в 

Україні пропонуються деякі методики організації життєдіяльності дітей та молоді з 

особливими потребами, схильних до девіантної поведінки тощо; пропонуються варіативні 

технології для спеціалістів з урахуванням контингенту      ів. 

801; 485 (ІПСП) 

К 20 

7 

Карпенко О. Г. Вступ до спеціальності „Соціальна робота". Навчально-методичний посібник. - 

К.: Видавничий Дім „Слово", 2011. - 248 с. 

У навчальному посібнику розкрито зміст соціальної роботи як суспільно-практичної 

діяльності; представлено професійний портрет соціального працівника, його професійні якості 

та специфіку діяльності з різними категоріями клієнтів; окреслено деякі особливості 

практичної діяльності з урахуванням контингенту незахищених категорій населення. 

1288 (ІПСП) 

К 49 

7 

Клиническая психология в социальной работе: Учеб.пособие для студ. высш. учеб. заведений / 

Б.А.Маршинин, М.В. Голубевич. – М.:  «Академия», 2002.- 224 с. 

В учебном пособии раскрывается предмет клинической психологии, ее структура и задачи, 

кратко охарактеризованы основные отросли этой науки освящены как традиционные, так и 

новые методы клинической психологии, применимые в социальной практике. 

2612 

К 49 

7  

Клієнти соціальних служб: З досвіду роботи з клієнтами центрів соціальних служб для молоді 

Тернопільської області. – Тернопіль, 2001. – 32 с. 

597 
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К 50 

7 

Клос Л. Є., Микитенко Н.О. Вступ до практичної соціальної роботи ( на прикладі вивчення 

досвіду України та Канади): Навч. посібник. – Львів: Видавництво НУ “Львівська 

політехніка”, 2005. – 136 с. 

4090 

К 51 

7 

Клубні об’єднання в системі центрів соціальних служб для молоді: методичні матеріали., 

Тернопіль, 2003. – 28 с. 

У даній збірці подані методичні матеріали з досвіду роботи центрів соціальних служб для 

молоді за напрямом стабілізація стосунків та соціалізація жіночої молоді. 

б/н (ІПСП) 

К 50 

7 

Клушина Н.П. Организация практики студентов по социальной работе: Учебное пособие. – 

М.: ВЛАДОС, 2004. – 127 с. 

4100 

К 59 

7 

Козлов А.А. Практикум социального работника / А.А.Козлов, Т.Б. Иванова. – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2001. – 320 с. 

Пособие ориентировано на сознательное освоение методов и техник социальной работы и 

опирается на теоретические знания, полученные студентами при освоении учебных 

дисциплин, предусмотренных государственным стандартом. Кроме того, книга также сможет 

стать весьма полезным пособием для всех, кто хотел бы научиться помочь самому себе в 

преодолении сложных жизненных испытаний, а также для всех, кто заинтересован в 

овладении практическими навыками профессиональной помощи нуждающимся людям. 

1150;1447 

К 63 

7 

Комплексні програми центрів соціальних служб для молоді / За ред. С.В. Толстоухової. – К.: 

УДЦССМ, 2001. – 204 с. 

У збірці друкуються комплексні програми з “Соціальної підтримки сім`ї”, “Профілактики 

негативних явищ у дитячому середовищі”, “Сприяння працевлаштуванню та вторинній 

зайнятості молоді”, “Соціальної роботи з призовною молоддю та військовослужбовцями”, 

“Всеукраїнської школи волонтерів”, “Організаційного розвитку системи центрів ССМ”, які 

реалізують центри соціальних служб для молоді в Україні. 

499 

К 63 

7 

Комунікативна професійна компетентність як умова взаємодії соціального працівника з 

клієнтом / За ред. А.Й. Капської. – К.: ДЦССМ, 2003. – 87 с. 

Книга присвячена висвітленню питань, пов’язаних з сімейним вихованням дітей різного віку, 

розгляду найбільш актуальних проблем, що постають перед батьками в цьому аспекті 

сімейного буття. 

3855 

К 64 
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7 

Конкурс соціальної реклами. Каталог творчих робіт учасників конкурсу соціальної реклами. – 

Державна соціальна служба для сім’ї, дітей та молоді, 2005. – 20 с. 

б/н (ІПСП) 

К 90 

7 

Кулик О.М., Коляда В.С. Соціальні послуги для населення., 2006. – 67 с. 

У брошурі описано усі види соціальних послуг для населення, які забезпечуються законами 

України, постановами Кабінету Міністрів України та іншими нормативними актами, а також 

розпорядженнями виконавчого органу Київської міської ради. (2 примірника) 

б/н (ІПСП) 

К 93 

7 

Курбатов В.И. Социальное проектирование: Учеб. пособие / В.И. Курбатов, О.В.  Курбатова. – 

Ростов н/Д.: Феникс, 2001. – 416 с. 

Данное учебное пособие посвящено такой области социальной теории и пратики, как 

социальное проектирование. Особенностью данного учебного пособия является то, что в нем 

проектирование социальных явлений рассматривается с точки зрения многофакторности, 

поликритериальности и виртуальности различных социальных инноваций. 

1523 

К93 

7 

Курбатов В.И. Социальная работа для студентов вузов. Снри «Шпаргалки». Ростов н\Д : 

Феникс, 2004. – 160 с. 

 

Изложения материала легко усваивается и быстро запоминается. Книга сэкономит вам время – 

подготовит к экзамену в предельно короткий срок и поможет получить высший балл. В ней 

ответы на все каверзные вопросы, поставленные самым строгим экзаменатором 

б/н 

Л 78 

7 

Лоренц У. Социальная работа в изменяющейся Европе. – Амстердам-К.: АПУ, 1997. – 199с. 

Социальная работа в различных системах социальной защиты. Идеологические позиции и 

корни социальной работы. Социальная работа, фашизм и демократическая реконструкция. 

Социальная работа и академические дебаты. Социальная работа и общественные движения в 

Европе во второй половине ХХ века. Социальная работа в много культурном обществе. 

Социальная работа и антирасистская практика. 

169; 533 (ІПСП) 

Л 84 

7 

Лукашевич М.П. Теорія і методи соціальної роботи: Навч. посібник / М.П Лукашевич, І.І.  

Мигович. – К.: ПАУП, 2002. – 136 с. 

У посібнику висвітлено передумови виникнення теорії соціальної роботи в Україні і процес її 

наукового ставлення. Проаналізовано основні сучасні теорії соціальної роботи і розкрито 

сутність адаптивно-розвиваючої теорії соціальної роботи. 

1819; 31 (ІПСП) 

Л 84 

7 
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Лукашевич М.П., Мигович І.І., Пінчук І.М. Соціальна робота в Україні: теоретико-методичні 

засади. Навчальний посібник / За ред. М.П. Лукашевича. – К.: МАУП, 2001. – 126 с. 

В навчальному посібнику розкрито морально-гуманістичні витоки і становлення теорії і 

практики соціальної роботи в Україні, її сутність як професійної діяльності, науки і навчальної 

дисципліни та взаємозв’язок з іншими галузями суспільного життя. 

486 (ІПСП) 

В26 

7 

Лиз Гуалтерие ван Вейзел, Кейс Валдейк. Учимся рабо тать профессионально в стаціонарних 

учереждениях. – К. : Абрис, 2004. – 104 с. 

 

В книге идет речь о широте и многоаспектности социальной работи в резидентних 

учереждениях ,о сущности методической работы и слагаемых профессионализма. 

б/н 

Л 84 

7 

Лукашевич М. П., Черепанова Г. Л. Соціальна робота (теорія і практика) : Опорний конмпект 

лекцій. – К. : ІПК ДСЗУ , 2006. – 119 с. 

У виданні розкрито сутність поняття «Соціальна робота» як галузі науки. Навчальної 

дисципліни та фахової діяльності. Розглянуто основні типи теорей та моделей соціальної 

роботи, еволюції теорії та практики соціальної роботи в Українф та за рубежем. 

1593 

 

Г 965 

7 

Гуслова М.Н. Теория и методика социальной работы : учебник для нач. проф. Образования / 

М.Н.Гуслова. – 2-е изд., стер. – М. : Издательский центр 2Академия» , 2011. – 160 с. 

В учебнике рассматриваются основы теории социальной работы .разработанные 

отечественными и зарубежными ученными, анализируются  опыт социальной работы в 

развитых странах специфика социальной работы со многими категориями людей в различных 

сферах жизнедеятельности. 

1595 

Л 84 

7 

Лукашевич М.П., Минович І.І. Теорія і методи соціальної роботи: Навч. посіб. – 2-ге вид., доп. 

І випр. – К.: МАУП, 2003. – 168 с. – Бібліогр.: с. 159- 164. 

759 (ІПСП) 

Л 84 

7 

Лукашевич М.П., Семигіна Т.В. Соціальна робота (теорія і практика): Підручник. - К.: 

Каравела, 2009. - 368 с 

У підручнику розкрито сутність поняття "соціальна робота" як галузі науки, навчальної 

дисципліни та фахової діяльності. Розглянуто основні типи теорій та моделей соціальної 

роботи, еволюцію теорії та практики соціальної роботи в Україні та за кордоном. Практична 

соціальна робота викладена відповідно до особливостей різних груп клієнтів та завдань в 

роботі з ними. 

1029 (ІПСП) 

Л 84 
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7 

Луков В.А. Социальное проектирование: Учеб. пособие. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Флинта, 2003. – 240 с. 

Книга содержит систематическое изложение теоретических принципов и технологии  

разработки социального проекта, оценки его жизнеспособности и организационных основ его 

реализации. 

2776 

Л 84 

7 

Луков В.А. Социальное проектирование: Учеб. пособие. – 5-е изд., испр. – М.: Флинта, 2004. – 

240 с. 

Книга содержит систематическое изложение теоретических принципов и технологии  

разработки социального проекта, оценки его жизнеспособности и организационных основ его 

реализации. 

215 

М 12 

7 

Магістеріум. Соціальна робота і охорона здоров’я. Випуск 15. – К.: Видавничий дім „КМ 

Академія”, 2004. –  88 с. 

Збірник адресовано студентам, аспірантам, викладачам, усім, хто прагне знайти відповіді на 

актуальні проблеми реформування соціальної сфери в Україні, дізнатися про можливості 

застосування набутого в нашій країні та за кордоном досвіду. 

3858; 3998 

М-19 

7 

Малков Д. Ю. Діяльність клубів за місцем проживання дітей та молоді в системі ЦССМ м. 

Києва: Навчально-методична збірка / Д.Ю. Малков, К.С.Шендеровський. – К., 2002. – 61 с. 

В збірці представлені матеріали з основних організаційно-методичних питань розвитку клубів 

за місцем проживання дітей та молоді системи центрів соціальних служб для молоді м. Києва. 

3059 

М 20 

7 

Малых В. Н. Соцальная работа: теоретические и практические аспекты (методическая 

разработка с использованием зарубежного опыта). – М., 2000. – 60 с. 

В работе рассматриваются теоретические подходы к вопросам организации и 

функционирования систем социального обслуживания, призваны решать отдельные 

социальные задачи, а также некоторые профилактические направления социальной работы, 

необходимые для предупреждения и развития социальных проблем. 

1555 

М 20 

7 

Малых В.Н. Экологический подход в социальной работе (методическая разработка). - М.: 

Союз,1997. - 31 с. 

Экологический подход в социальной работе представляет собой сравнительно новое 

теоретическое и практическое направление, занимающееся вопросами взаимодействия и 

взаимовлияния человека, его окружения и среды обитания. Этот подход широко используется 

при моделировании жизненных ситуаций, поведенческих реакций индивида и окружения, а 

также при исследовании адаптивних возможностей. Экологический подход складывается из 
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многих компонентов, включая в частности оценку источников экологических нарушений в 

личности и в окружении, изучение объектов перемен и инструментарий помощи. 

268 

М 33 

7 

Матеріали Других загальноміських методичних зборів спеціалістів соціальної роботи з дітьми, 

молоддю та сім'ями ЦСССДМ м. Києва / Під загальною редакцією Шендеровського К.С., Ткач 

І.Я. - К,: КМЦСССДМ, 2006. - 186 с. 

В методичній збірці представлені матеріали для розгляду учасників Других агаяьноміських 

методичних зборів спеціалістів соціальної роботи з дітьми, юяоддю та сім 'ями м. Киева 

952 (ІПСП) 

М 52  

7 

Мережа центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді: Інформаційний довідник. – К.: 

Держсоцслужба, 2005. –140 с. 

"Інформаційний довідник "Мережа центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді" 

підготовлено Державною соціальною службою для сім'ї, дітей та молоді. Призначений для 

працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей і молоді, клієнтів і партнерів. 

3980 

М 54 

7 

Методичний посібник з надання дружніх послуг для молоді / За ред. І. М. Пінчук, В. А. 

Сановської. – К., 2003. – 160 с. 

 Методичний посібник – результат співпраці Державного центру соціальних служб для молоді 

та Представництва ЮНІСЕФ в Україні в рамках проекту “Дружні послуги для молоді”. 

Спираючись на дружні підходи до надання медико-соціальних послуг для молоді у 

міжнародній практиці, висвітлює вітчизняний досвід, напрацьований у містах Києві, 

Севастополі, Кам’янці-Подільському 

3728 

М 54 

7 

Методичний посібник по створенню соціальної реклами: Методичні рекомендації для НДО та 

зацікавлених державних установ про соціальну рекламу / Н.Б.Підлісна, С.А.Гуревич,  В.В. 

Миколенко; Благодійний Фонд “Фонд профілактики хімічних залежностей та СНІДу”. – К., 

2003. - 24 с. 

2725 

М 54 

7 

Методичні рекомендації щодо технології оцінки ефективності соціальної реклами: Звіт за 

підсумками науково-дослідницької роботи. – К.: Держсоцслужба, 2006. – 64 с. 

Даний звіт підготовлений за результатами науково-дослідницької роботи «Вплив різних типів 

соціальної реклами центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді на поінформованість, 

усвідомлення та поведінку дітей та молоді» і містить загальні підходи та вимоги до розробки 

ефективної соціальної реклами, вибору інструментарію її дослідження. 

328 (ІПСП) 

М 57 

7 

Мигович І. Теорія і методика соціальної роботи / І. Минович, Р. Ісаєв. – Ужгород, 1998. – 27 с. 
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3056 

М 62 

7 

Мигович І.І. Соціальна робота: вступ до спеціальності / Ужгородський державний 

університет. – Ужгород, 1998. – 12 с. 

489 

М 74 

7 

Мокшанцев Р.И. Конфликтология в социальной работе: учеб.пособие / Р.И.Мокшанцев. – 

Ростов н/д: Феникс, 2008. – 314 с. 

В пособии расматриваються актуальные проблемы теории и практики конфликтного 

взаимодействия в социальной сфере. 

847 (ІПСП) 

М 98 

7 

Мюллендер О. Самокерована групова робота: Діяльність користувачів з метою наснаження / 

О. Мюллендер, У. Дейв. - Амстердам-К.: АПУ, 1996. – 176 с. – 2 екз. 

Автори книги пропонують модель, що є результатом роботи практичних працівників і 

теоретиків. Ця книга пропонує чітку схему практичної роботи. 

171  

Н 34 

7 

Науковий супровід, моніторинг та оцінка ефективності соціальних проектів / О. О. Яременко,  

О. Р. Артюр, О. М. Балакірєва. – К.: Державний центр соціальних служб для молоді; 

Державний інститут проблем сім’ї  та молоді, 2002. – 123 с. 

У книзі розглядаються проблеми наукового супроводу соціальних проектів, які розробляються 

і впроваджуються останніми роками на користь різних цільових груп – об’єктів соціальної 

роботи в Україні. 

3913; 482 (ІПСП) 

Н 62 

 7 

Никитин В.А. Социальная работа: проблемы теории и подготовки специалистов: Учебное 

пособие. – М.: Московский психолого-социальный институт, 2002. – 236 с. 

Издание посвящено проблемам теории социальной работы и содержания подготовки 

бакалавров, дипломированных специалистов и магистров социальной работы. 

2717; 391 (ІПСП); 161 (ІПСП) 

Н 62 

7 

Никишина В.В., Василенко Т.Д. Психодиагностика в системе социальной работы: 

Учеб.пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Изд-то ВЛАДОС-ПРЕСС, 2004. – 208 с. 

Пособие содержит комплекс методик, позволяющих проводить психодиагностику и 

консультационную работу с различными категориями населения специалистами по 

социальной работе. 

2863; 3824 

Н 73 

7 
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Новикова С.С., Соловьев А.В. Социологические и психологические методы исследований в 

социальной работе: Учебное пособие для высшей школы. – М.: Академический Проект: 

Гаудеамос, 2005. – 496 c. 

В пособии дается общее представление о научной методологии, рассматривается специфика 

предмета исследования в социальных науках, описываются наиболее распространенные 

методы сбора социологической и психологической информации, а также методы анализа 

данных. 

2131; 4103 

О-23 

7 

Образование в области социальной работы в России./ под ред. В.А. Галичина, А.в. Соловьева, 

М.В. Фирсова, Б.Ю. Шапиро / – М., 1996. – 64 с. 

Данное издание представляет собой анализ различных аспектов образования в области 

социальной работы и социальной педагогики. 

282 (ІПСП) 

О–26 

7 

Обучение практике социальной работы: Международный взгляд и перспективы / Под. Ред. М. 

доэла и С. Шардлоу; Пер. с англ. Под. Ред. Ю.Б. шапиро. – М.: Аспект Пресс, 1997. – 223 с. 

(Программа «Высшее образовани»). 

1131 (ІПСП) 

О-26 

7 

Обучение социальной работе в России. Социальная работа: наука и профессия: Программы и 

технологии. -  М.: Ассоциация социальных педагогов и социальных работников РФ, 1997. – 

298 с. 

Комплект учебных программ и технологий предназначен для использования в  различных  

формах  подготовки и переподготовки кадров социальных работников, социальных педагогов 

и других специалистов социальной сферы. 

2641; 2646 

О–62 

7 

Опыт муниципального предприятия «Социальная служба молодежи» по организации работы с 

насилением: Метод.рекоменд. – Калининград, 1998. – 143 с. 

б/н (ІПСП) 

О-64 

7 

Організація діяльності консультативних пунктів „Довіра” центрами соціальних служб для 

молоді: Метод. посіб. / За ред П.Б. Лазаренка, І.М. Пінчук. – К.: ДЦССМ, 2003. – 138 с. 

Даний посібник розкриває основні пріоритети реалізації програми „Профілактики ВІЛ/СНІДу 

серед осіб, які вживають наркотики ін’єкційним шляхом”. Приділено увагу соціальним, 

психологічним, медичним, правовим аспектам проблем діяльності КП „довіра”. 

3539 

О-72 

7 

Освітньо-методичний центр соціальної роботи. Інформаційно-методичний бюлетень // Випуск 

№6, липень, 2003. / К., 2003. – 57 с. 

б/н (ІПСП) 
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О-72 

7 

Освітньо-методичний центр соціальної роботи. Інформаційно-методичний бюлетень // Випуск 

№5, червень, 2003. / К., 2003. – 38 с. 

б/н (ІПСП) 

О-72 

7 

Освітньо-методичний центр соціальної роботи. Інформаційно-методичний бюлетень // Випуск 

№8, спецвипуск / К., 2003. –63 с. 

б/н (ІПСП) 

О 72 

7 

Освітньо-методичний центр соціальної роботи. Інформаційно-методичний бюлетень // Випуск 

№7, серпень, 2003. / К., 2003. – 52 с. 

б/н (ІПСП) 

 

О-75 

7 

Основы социальной работы / Рабочая программа дисциплины. - М.: Социально-технический 

институт МГУС, 2000.-73 с. 

3087 

О-75 

7 

Основы социальной работы: учеб. пособие для студ. высш. учеб. завидений / Н.Ф.Басов, 

В.М.Басов, О.Н.Бессонова и др.; под ред.Н.Ф.Басова. – 4-е изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2008. – 288 с. 

В пособии рассматриваеться социальная работа как феномен современного мира и как 

профессиональная деятельность, представлены ее ведущие направления (помощь семье, 

молодежи, престарелым, безработным, мигрантам), характеризуются основные методы, а 

также технологии социальной работы. 

845 (ІПСП) 

О-75 

7 

Основы социальной работы: Учебн. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Н.Ф. Басов, 

В.М. Басова, О.Н. Бессонова и др.; Под ред. Н.Ф. Басова. – 2-е изд., испр. – М.: Издательский 

центр «Академия»,2005. – 288 с. 

В пособии рассматривается социальная работа как феномен современного мира и как 

профессиональная деятельность, представлены её ведущие направления, характеризуются 

основные методы, а также технологии социальной работы. 

4053 

О-75 

7 

Основы социальной работы: Учебник / Отв. ред. П.Д.Павленок. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

М.: ИНФРА-М, 2001. – 395 с. 

В учебнике рассматриваются теоретико – методологические и практические проблемы 

социальной работы в России и за рубежом. 

839; 958 (ІПСП) 

О-93 
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7 

Оцінка впливу як спосіб удосконалення інструментів політики: Програма SIGMA випуск № 31 

/ Пер. з англ.; Ресурсний центр розвитку громадських організацій „Гурт”. – К., 2002. - 75 с. 

У цьому виданні оцінка впливу розглядається у найширшому значенні, включаючи процес 

аналізу політики (оцінка впливу з метою вибору інструментів), оцінку інструментів політики 

під час підготовки законопроекту, а також оцінку чинних законів та програм. 

3793 

О-93 

7 

Оцінювання потреб клієнтів соціальних служб: методичні рекомендації для закладів та 

установ, що працюють із вразливими групами населення [Авт. кол.: Бондаренко Н.Б., Буднік 

О.В., Дума Л.П. та ін.. : За ред. Сідєльнік Л.Л.]. – К.: ТОВ «ЛДЛ», 2007. – 208 с. 

Методичні рекомендації призначені для фахівців соціальних установ усіх форм власності, які 

працюють з вразливими верствами населення, а саме: з дітьми-сиротами, безпритульними 

дітьми, дітьми, батьки яких позбавлені батьківських прав, дітьми-інвалідами, дорослими 

людьми з психічними розладами та інтелектуальною недостатністю і дорослими 

безпритульними людьми. 

387 (ІПСП); 225 (ІПСП) 

П 24 

7 

Пейн М. Сучасна теорія соціальної роботи . - К., 2000. - 456 с. 

Книгу видано в рамках проекту "Розвиток соціальної роботи в Україні" за підтримки фонду 

НОУ ХАУ британського Міністерства з питань міжнародного розвитку (DFID) 

484 

П 50 

7 

Поліщук В.А.  Професійна підготовка фахівців соціальної сфери: зарубіжний досвід. 

Посібник. — Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2003. — 184 с. 

Посібник присвячено порівняльному аналізу моделей професійної підготовки фахівців для 

соціальної сфери. Розглядаються особливості американської моделі соціальної освіти, зміст і 

технології підготовки відповідних фахівців у західноєвропейських країнах, аналізуються 

особливості становлення і розвитку соціальної освіти у центральних та східноєвропейських 

країнах. 

1185 (ІПСП) 

П 55 

7 

Помощь помощникам: социально-психологическое сопровождение социальных работников. 

Научно-методический сборник статей. Под редакцией Осуховой Н.Г., - М., 2006. – 124 с. 

Материал сборника ориентирован на психологическую поддержку и сопровождение 

социальных работников. Второй раздел посвящен профилактике профессионального 

выгорания. 

б/н (ІПСП) 

П 58 

7 

Попович Г. М. Соціальна робота в Україні і за рубежем: Навчально-методичний посібник. – 

Ужгород: Гражда, 2000. – 134 с. 

У навчальному посібнику розглядається процес становлення суспільної допомоги на головних 

етапах соціально-історичного розвитку України та окремих зарубіжних країн. 
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1088 (ІПСП) 

П 61 

7 

Посібник із стратегічного планування професійної підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації робітничих кадрів. – К.: Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості, 

2006. – 123 с. 

4141 

П 62 

7 

Послуги соціальних служб для молоді міста Києва: Інформаційний матеріал / Упор. К.С. 

Шендеровський. – К., 2003 – 56 с.  

Інформаційний матеріал про види та місця надання соціальних послуг дітям, молоді, різним 

категоріям сімей в м. Києві. 

2780 

П 62 

7 

Послуги соціальних служб для молоді, різних категорій сімей м. Києва: Інформаційно-

рекламна збірка / Київський міський центр соціальних служб для молоді. – К., 2004. – 84 с. 

Збірка видана для вдосконалення взаємодії спеціалістів соціальних служб молоді та 

партнерської консолідації спеціалістів організацій різних форм власності заради  

благополуччя кожної дитини, сім’ї в територіальній громаді м. Києва. 

3550 

П 65 

7 

Початкові вправи та вправи на активізацію творчої енергії: Рекомендації спеціалістам 

соціальної роботи та волонтерам соціальних служб для молоді для проведення та 

вдосконалення освітньо-профілактичної роботи з дітьми та молоддю / Освітньо-методичний 

центр Київського міського центру соціальних служб для молоді. – К.: КМЦССМ, 2004. – 36 с. 

3748 

П 69 

7 

Практика социальной работы / Под ред. А.Пинкус, А. Минахан. - М.: Союз, 1993. – 223 с 

129 

П 69 

7 

Практика социальной работы / Под ред. К. Ханвея, Т. Филпота. - Амстердам – К.: АПУ, 1996. 

– 240 с. 

В этой книге освещена система знаний и подходов этой работы. В каждой главе внимание 

сосредотачивается только на одной теме и разъясняется практическое значение конкретных 

методов. Охватывая весь спектр пользователей - от малолетних преступников до престарелых 

людей, книга включает разделы об антирасистской, о феминистском подходе и о работе с 

пользователями служб. В некоторых разделах рассматриваются кризисное вмешательство, 

альтернативы тюремному заключению, семейная терапия, работа в сообществе, теория 

систем, сосредоточенная на задачах работа, бихевиоризм, групповая работа, работа с 

отдельными случаями, права на социальную защиту и контрактная работа. 

174; 223 (ІПСП); 271 (ІПСП); 4607 

П 68 

7 
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Практична соціальна робота./ за ред. Пам Картер, Тоні Джеффса та Марка К. Сміта / 

Амстердам – Київ: Асоціація психіатрів України, 1996. – 184 с. 

«Практична соціальна робота» є спробою підготувати грунт для роздумів про буденні (і не 

зовсім буденні) випадки з практики соціального працівника. 

63 (ІПСП) 

П 68 

7 

Практичний досвід роботи спеціалістів спеціалізованих служб та партнерських організацій 

Київського міського центру соціальних служб для молоді / Упор. К.С. Шендеровський. – К.: 

ДЦССМ, 2003. – 384 с. 

У збірнику представлено матеріали, напрацьовані практиками соціальної роботи та з досвіду 

роботи спеціалістів спеціалізованих служб для молоді м. Києва, партнерських організацій 

Київського міського центру соціальних служб для молоді. 

3376 

П 75 

7 

Принцип активизации в социальной работе / Под ред. Ф. Парслоу; Пер. с англ.Б.Ю. Шапиро. – 

М.: Аспект Пресс, 1997. – 223 с. – (Сер. «Социальная работа в меняющемся мире»). 

Книга посвящена принципу активизации. Авторы предлагают оригинальные интерпритации 

смысла понятия «активизация» и данного принципа, а также делятся опытом его 

использования в практической работе социальных служб разных стран мира. 

933 

П 78 

7 

Програма дій: адаптована на Міжнародній Конференції з питань Народонаселення та 

Розвитку. Каїр, 5 – 13 вересня 1994 р. / Представництво ООН в Україні. – К., 1997. – 177 с. 

Представництво ООН в Україні переклало та здійснило видання цієї Програми Дій з єдиною 

метою – максимально інтегрувати всі урядові та неурядові організації в Україні, які мають 

відношення до народонаселення, репродуктивного здоров’я, положення жінок та соціальних 

питань у виконання своїх цілей та завдань в руслі міжнародно визнаної єдиної Програми Дій. 

763 

П 78 

7 

Програма підготовки соціальних працівників інтегрованих соціальних служб / За ред. Звєрєвої 

І.Д., Кузьминського В.О., Самонн І. – К.: ПБО «Кожній дитині» в Україні, 2006. – 34 с. 

Програма має на меті підвищити професійну компетентність соціальних працівників 

інтегрованих соціальних служб Київської області, а також допомогти їм розширити між 

секторальні та міжвідомчі зв’язки, спрямовані на реалізацію соціальних завдань. 

б/н (ІПСП) 

П 87 

7 

Профессиональное выгорание специалистов социальной сферы: диагностика, профилактика, 

реабилитация – М., 2010. – 255 с. 

1161 (ІПСП) 

К 26 

7 

Карпенко О.Г.  Професійна підготовка соціальних працівників в умовах університетської 

освіти : науково-методичний та організаційно-технологічний аспекти : Монографія. / За 
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редакцією С.Я.Харченко. – Дрогобич:Коло,2007.-374с. 

У монографії представлено теоретичні та методичні засади професійної підготовки 

соціального працівника; обґрунтовано теоретико-методологічні і практичні вимоги до 

діяльності фахівця в соціальній сфері: здійснено предметно-структурний і ціле змістовний 

аналіз підготовки майбутнього соціального працівника у вищій педагогічній школі; окреслено 

шляхи формування професійно-особистісних якостей соціального працівника в умовах 

теоретичної та практичної підготовки та його вплив як суб’єкта на негативні процеси у 

соціумі; визначено соціально-педагогічні умови ефективного функціонування системи 

професійної підготовки соціальних працівників. 

1668 

П 86 

7  

Психология социальной работы / О.Н. Александрова, О.Н. Боголюбова, Н.Л. Васильева; Под 

общ. ред. М.А. Гулиной.- СПб.: Питер, 2002. - 352с. 

В учебнике представлены базовые современные методы неклинической психотерапевтической 

и консультативной помощи и психологические механизмы адаптации и дезадаптации 

здорового человека в обществе. 

2424 

Р 13 

7 

Рабочая программа дисциплины "Основы социальной работы" для высших учеб. заведений / 

Сост. П.Д. Павленок. - М.: СТИ МГУС, 2000. – 73 с. 

Учебно - тематический план, программа, планы семинарских занятий и вопросы по курсу. 

59 

Р 58 

7 

Робота з клієнтами соціаьних служб / Упор. З.Г. Зайцева, І.Д. Звєрєва. – К.:Етносфера, 1994. – 

114 с. 

В цій книзі: Практична психосоціальна робота:теоретичні передумови; Методичні матеріали 

по підготовці та проведенню психологічної бесіди; Підготовка соціальніх гувернерів; 

Підготовка домашніх вихователів. 

135 

Р 58 

7 

Розвиток інтегрованих соціальних служб для вразливих сімей і дітей: збірник інформаційних 

видань., Київ, 2006 

Підбірка інформаційних видань Представництва Європейської Комісії в Україні, Молдові та 

Бєлорусі. 

б/н (ІПСП) 

Р 69 

7 

Романова Н.Ф. методичні рекомендації щодо створення та розвитку студентських соціальних 

служб.  –К.: ДСССДМ, 2005. – 116 с. 

Методичні рекомендації розкривають основні сучасні проблеми соціалізації та становлення 

студентської молоді, подають алгоритм розробки моделі діяльності студентської соціальної 

служби та процесів її створення, визначають особливості управління студентської соціальною 

службою у структурі вищого навчального закладу. 

б/н (ІПСП) 
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Р 76 

7 

Российский журнал социальной раб оты / Институт социальной работы. – 1997. -1/5.–194 с. 

273 

Р 76 

7 

Российский журнал социальной работы / Институт социальной работы. – 1997.–2/6.–182 с. 

272 

С 13 

7 

Савинов А.Н. Организация работы органов социальной защиты: Учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования / А.Н. Савинов, Т.Ф. Зарембо. - М.: Высшая школа, 2001. 

–192 с. 

Социальная защита рассматривается как совокупность законодательно закрепленных 

экономических и правовых гарантий, обеспечивающих соблюдение важнейших социальных 

прав граждан. 

2703 

С 13 

7 

Савинов Л.И., Камышова Е.В. Социальная работа с детьми в семьях разведенных родителей: 

Учебное пособие. – 4-е изд., перераб. И доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков 

и К», 2008. – 260 с. 

В пособии на основе анализа теоретического материала и данных собственных 

многоплановых эмперических исследований расматривают актуальные проблемы социальной 

работы с детьми в семьях разведенных родителей. 

848 (ІПСП) 

С 34 

7 

Сигида Е.А. Содержание и методика социальной работы: Учебное пособие. – М.: ВЛАДОС, 

2005. – 346 с. 

1754 

С 34 

7 

Сидоров В.  Деятельность социального работника: роли, функции и умения. – М., 2000. – 90 с. 

4; 31 

С 34 

7 

Сидоров В.Н. Профессиональная деятельность социального работника: ролевой подход. – 

Винница: Глобус-пресс, 2006. – 408 с. 

Данное пособие посвящается наиболее существенным аспектам ролевого подхода к 

профессиональной деятельности социального работника/социального педагога; содержит 

вопросы и задания для самостоятельной подготовки. 

4187; 394 (ІПСП);1607 (ІЛ) 

С 34 

7 

Сидоров В.Н. Теория и практика групповой социальной работы. Ч.1. Исходные концепты 

групповой социальной работы: Учебно-метод. пособ. – Донецк: ДОЦССМ, 2001. – 44 с. 
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В этом издании впервые в отечественной социально-педагогической литературе определены и 

в краткой форме проанализированы исходные концепции групповой социальной работы. 

Пособие подготовлено на основе современных отечественных и зарубежных 

специализированных источников, результатов пятилетних исследований автора. 

353 – 7 екз. 

С 40 

7 

Системный подход в социальной работе: Методологический семинар / Сост.В.В. Колков. - М.: 

Институт соц. работы, 1997. – 183 с. 

Сборник текстов выступлений посвященных системному подходу в социальной работе. 

271 

С 54 

7 

Власова Т. В., Сущинская М. Д. Социальна експертиза: Учебное пособие. – СПб.: Изд-во 

СПбГУЭФ, 2009. – 152с. 

Учебное пособие ориентовано на изучение студентами основ социальной экспертизы как 

инструмента совершенствования управления соцеальной сферой, а также на формирование 

определенных практических навыков в организации социальной экспертизы и использовании 

ее результатов. 

б/н (ІПСП) 

С 68 

7 

Софронова В.М. Прогнозирование и моделирование в социальной работе: Учебн. пособ.- М.: 

Академия, 2002. – 192 с. 

В пособии рассматриваются базовые вопросы методологии, теории и организации научного 

прогнозирования и моделирования социальных процессов, различные виды и типы прогнозов 

и моделей. Особое внимание уделено формированию учений реализовать теоретико-

методологические принципы прогнозирования и моделирования в социальной практике. 

1792 

С 69 

7 

Социальная защита за рубежом: Великобритания, ФРГ, Франция, Швеция, США, Австралия/ 

Авт. кол. К.С. Батыгин, В.Ф. Башина, А.В. Куртин, В.В. рогожин, Р.М. Цивилёв./ Под ред. 

М.Л. Захарова. – М., 1992. 

В книге рассмотрены вопросы возникновения и становления государственного социального 

страхования работников в экономически развитых странах, изложены его характерные черты 

в современных условиях. 

992 (ІПСП) 

С 69 

7 

Социальная защита населения: опыт организационно-административной работы: Учебное 

пособие для студентов, обучающихся по специальности «Социальная работа» / Под ред. В.С. 

Кукушина. – Москва: ИКЦ «МарТ», Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2003. – 336 с. 

Учебное пособие обобщает опыт деятельности домов престарелых и инвалидов, 

психоневрологических домов-интернатов, приютов и других территориальных органов и 

центров социальной защиты населения. 

2623 

С 69 
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7 

Социальная работа глазами студентов: Межвузовский студенческий семинар "Школы 

профессионального мастерства" / Под ред. Е.И.Холостовой. - М.: ИСР,1998. – 204 с. 

296 

C 69 

7 

Социальная работа и підготовка социальных работников в Великобритании, Канаде, США 

(учебно-методическое пособие).Выпуск №3. – М., 1992 г., 200 с. 

Пособие представляет собой информационно-хрестоматийник сборник, содержащий 

достаточно объемный и систематизированны зарубежными авторами матеріал, достовірно и 

полно раскрывающий специфіку социальной работы и підготовки социальных работников в 

Великобритании, организацию ученого процесса на факультете социальной работы 

Университета Калгари в Канаде и социальную работу с молодежью и підростками в США. 

344 (ІПСП) 

С 69 

7 

Социальная работа опыт и перспективы: Материалы Международной научно-практической 

конференции. – М., 2001. – 298 с. 

2650 

С 69 

7 

Социальная работа. Добрые истории – М., 2010. – 144 с. 

б/н (ІПСП) 

С 69 

7 

Социальная работа: Введение в профессиональную деятельность: Учебное пособие / Отв. ред. 

проф. А.А. Козлов. – М.: КНОРУС, 2005. – 368 с. 

Настоящее пособие подготовлено коллективом авторов из России и Финляндии. Эта книга – 

итог трехлетней работы российско-финского проекта по развитию преподавания социальной 

работы как учебной дисциплины в высшей школе России. 

1960; 4081 

С 69 

7 

Социальная работа: Для студентов вузов / Под общ. ред. В.И. Курбатова. - Ростов н/Д:Феникс, 

2000. – 576 с. 

В учебном пособии представлена вся экспозиция социальной работы: ее история в России и за 

рубежом, основы теории, место в структуре гуманитарных и общественно-политических наук, 

методы, общие и частные технологии, характеристика некоторых ее реалий. 

56 

С-69 

7 

Социальная работа: теория и организация: Учеб. пособие / Отв. ред. П.П. Украинец. – Мн.: 

ТетраСистемс, 2005. – 288 с. 

Учебное пособие посвячено рассмотрению теоретико – методологических и практических 

проблем социальной работы. 

1224 

С-69 

7 
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Социальная работа: теория и практика: Учеб. пособие / Отв. ред. Е. И. Холостова, А.С. 

Совина. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 427 с. 

Учебное пособие посвячено рассмотрению теоретико – методологических и практических 

проблем социальной работы. 

27; 395 (ІПСП) 

С-69 

7 

Социальная работа: Учеб. пособ. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ростов н/Д.: Феникс, 2003. – 480 

с. 

В учебном пособии представлена вся экспозиция социальной работы: ее история в России и за 

рубежом, основы теории, место в структуре гуманитарных и общественно-политических наук, 

методы, общие и частные технологии. 

3032 

С 69 

7 

Социальная работа: Учебное пособие / Под ред. Н.Ф.Басова. – М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К», 2009. – 364 с. 

В учебном пособии раскрываются основны истории, теории и технологии социальной работы, 

содержание социальной работы с гражданами пожилого возраста, молодежью, безработными, 

мигрантами, инвалидами, военнослужащими 

844 (ІПСП); 4493 

С 69 

7 

Социальная работа: Учебно-методическое пособие для студентов, магистров и специалистов 

по социальной работе и социальной педагогике // Под общ. ред. Н.В. Заверико. – Запорожье: 

Просвіта, 2004. – 180 с. 

В учебно-методическом пособии освящаються теоретические вопросы основных курсов 

подготовки специалистов по специальности «социальная работа»: введение в специальность, 

основы теории социальной работы, социальная работа в разных сферах общественной жизни, 

технология социальной работы, а также наиболее общие вопросы курсов «соціологія», 

«социальная педагогіка», «методы научного исследования в социальной работе». 

б/н (ІПСП) 

C 69 

7 

Социальная служба – организационная форма социальной работы. Социальная работа. Выпуск 

№8. (учебно-методическое пособие), М., 1993 – 252 с. 

Представленный в пособии матеріал отражает основне проблемы орагнизации и 

функционирования социальной службы, именно: деятельность центров и служб; кадры 

социальных работников, моделирование служб. 

345 (ІПСП) 

С 69 

7 

Социальное службы для молодежи: Материалы и документы / Институт молодежи центр 

образования молодежи “Демократия и развитие”. - М., 1995. – 285 с. 

1004 

С 69 

7 
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Соціальна робота / соціальна педагогіка (понятійно-термінологічний словник) / Під. Заг. ред. 

І.Д. Звєрєвої. – К.: Етносфера, 1994. – 119 с. 

Статті словника розкривають зміст основних понять і термінів соціальної роботи і соціальної 

педагогіки. Словник розраховано на спеціалістів із соціальної роботи, соціальних педагогів, а 

також на читачів, яких цікавлять проблеми соціальної роботи і соціальної педагогіки. 

б/н (ІПСП) 

С 69 

7 

Соціальна робота : навч. посіб. у 2 ч. / К. М. Левківський, В. Л. Кулініченко, В. Є. Слушаєнко 

та ін. - К.: НТУУ «КПІ», 2011. - Ч. 2. - 384 с. 

Уперше в Україні здійснено спробу теоретико-методологічного осмислення історії, базових 

понять і принципів соціальної роботи, мотиваційних та ціннісно-етичних аспектів професійної 

діяльності соціального працівника, організації та управління системою соціальної допомоги в 

державі, практичних навичок, методів і технологій, а також подальших перспектив 

становлення й розвитку соціальної допомоги в Україні. Репрезентовано зміст і методологічні 

засади викладення нормативних курсів із соціальної роботи з історичного, структурно-

логічного, науково-дослідницького погляду. Укладено на підставі переліку нормативних 

курсів, рекомендованих Міністерством освіти і науки України. 

1400 (ІПСП) 

C 69 

7 

Соціальна робота в територіальній громаді м. Києва: досвід 2004 року. Нариси практиків / Під 

ред. К.С. Шендеровського, І.Я. Ткач, К.В. Савченко. – К.: КМЦССМ, 2004. – 217 с. 

Збірник методичних матеріалів. 

б/н 

С 69 

7 

Соціальна робота в територіальній громаді міста Києва. / Під загальною редакцією В.А. 

Танцюри, Л.Б.Сук, І.Я. Ткач, О.А.Трубінкової. – К.:КМЦСССДМ, 2008. – 207 с. 

Збірник методичних матеріалів. 

800 (ІПСП) 

С 69 

7 

Соціальна робота в територіальній громаді міста Києва. / Під загальною редакцією В.А. 

Танцюри, Л.Б.Сук, І.Я. Ткач, О.А.Трубінкової. – К.:КМЦСССДМ, 2008. – 207 с. 

Збірник методичних матеріалів. 

б/н (ІПСП) 

С 69 

7 

Соціальна робота в Україні : теорія і практика : науково-методичний журнал. – К. : Аспект-

Поліграф, 2010. - №3. – 120 с. 

б/н (ІПСП) 

С 69 

7 

Соціальна робота в Україні : теорія і практика : науково-методичний журнал. – К. : Аспект-

Поліграф, 2011. - №1/2. – 128 с. 

  1356 (ІПСП) 

С 69 
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7 

Соціальна робота в Україні на початку ХХІ століття: проблеми теорії і практики: Матеріали 

доповідей на Міжнародній науково-практичній конференції 29-31 жовтня 2002 року. частина 

ІІ. – К., 2002. – 316 с. 

До збірника увійшли доповіді, виголошені на Міжнародній науково-практичній конференції 

29-31 жовтня 2002 року в Києві з питань теоретико-методичних основ і основних напрямків 

соціальної роботи в Україні, підготовки спеціалістів. 

4279 

С 69 

7 

Соціальна робота в Україні: Навч. посіб. /  І.Д.Звєрєва, О.В.Безпалько, С.Я.Марченко; За заг. 

ред. І.Д.Звєрєвої, Г.М.Лактіонової . – К.: Наук. світ, 2003. – 233 с. – друк. вар., елек. вар. 

У навчальному посібнику представлено теоретичні засади, зміст та організацію соціальної 

роботи; запропоновано форми і методи соціальної роботи з різними категоріями клієнтів; 

розкрито функції та сфери діяльності соціального працівника, подано його особистісно 

професійну характеристику; представлено етичні принципи діяльності та етичні норми 

поведінки соціального працівника. 

3198; 184 (ІПСП); 16 (ІПСП) 

С 69 

7 

Соціальна робота в Україні: Перші кроки / Під ред. В.Полтавця. - К.: "КМ Academia", 2000. – 

236 с. – 2 екз. 

Книга підготовлена колективом українських та британських авторів. Статті, вміщені в цій 

збірці, - це теоретичні роботи і практичні поради, опис досвіду проведення досліджень та 

аналіз поточної ситуації в Україні. 

330  

С 69 

7 

Соціальна робота в Україні: теорія і практик. – 2005. – №2(10). – 194 с. 

3976 

С 69 

7 

Соціальна робота в Україні: теорія і практика. – 2002. –  №1. – 104 с. 

2429 

С 69 

7 

Соціальна робота в Україні: теорія і практика. – 2003. –  №2. – 190 с. 

3120 

С 69 

7 

Соціальна робота в Україні: теорія і практика. – 2003. – №1. – 190 с. 

2793 

С 69 

7 

Соціальна робота в Україні: теорія і практика. – 2003. – №3. – 190 с. 

3121 

С 69 

7 
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Соціальна робота в Україні: теорія і практика. – 2004. – №3(8). – 190 с. 

3916 

С 69 

7 

Соціальна робота в Україні: теорія і практика. – 2005. – № 3(11). – 179 с. 

3971 

С 69 

7 

Соціальна робота в Україні: теорія і практика. – 2006. –  №1. – 205 с. 

б/н (ІПСП) 

С 69 

7 

Соціальна робота в Україні: теорія і практика. – 2006. –  №4. – 160 с. 

б/н (ІПСП) 

С 69 

7 

Соціальна робота в Україні: теорія і практика. – 2007. –  №1. – 190 с. 

б/н (ІПСП) 

С 69 

7 

Соціальна робота в Україні: теорія і практика. – 2007. –  №2. – 142с. 

б/н (ІПСП) 

С 69 

7 

Соціальна робота в Україні: теорія і практика. - № 3. –  2008. –155 с. 

754 (ІПСП) 

С 69 

7 

Соціальна робота в Україні: теорія і практика. - № 4. – 2008. –155 с. 

753 (ІПСП) 

С 69 

7 

Соціальна робота в Україні: теорія і практика: Науково-методичний журнал. – 2004. - №1(6). – 

141 с. 

3586; б/н (ІПСП) 

С 69 

7 

Соціальна робота в Україні: теорія і практика: Науково-методичний журнал. – 2003. - №4. – 

190 с. 

3565 

С 69 

7 

Соціальна робота в Україні: теорія і практика: Науково-методичний журнал. – 2004. – №2(7). – 

158 с. 

3917 

С 69 

7  



136 

 

Соціальна робота в Україні: теорія та практика: Посіб. для кваліфікованих працівників центрів 

соціальних служб для молоді. У 2–х ч. / За заг. ред. А.Я.Ходорчука. – К.: УДЦССМ, 2001. – 

296с. 

В першій частині навчального посібника для підвищення кваліфікації працівників соціальних 

служб для молоді представлено теоретичні та методичні засади соціальної роботи. В другій 

частині висвітлено практичне застосування теоретичних положень, основні напрямки і 

технології соціальної роботи. Форма викладу – лекції, практичні та лабораторні заняття зі 

слухачами. Посібник може бути використаний студентами і викладачами вищих навчальних 

закладів, що готують спеціалістів із соціальної роботи, а також соціальними працівниками у 

практичній роботі.  

696 

С 69 

7 

Соціальна робота в Україні: теорія та практика: Посіб. для підвищення кваліфікації психологів 

центрів соціальних служб для молоді / За ред. А.Я.Ходорчук. - К.: ДЦССМ, 2003. – 264 с. 

У навчальному посібнику розглядаються актуальні проблеми підвищення кваліфікації 

практичних психологів з точки зору теорії і практики психологічної служби у сфері соціальної 

роботи. 

2960 

С 69 

7 

Соціальна робота в Україні: теорія та практика: Посібник для підвищення кваліфікації 

працівників центрів соціальних служб для молоді: В 3-х ч. Ч.3. / За заг. ред. А.Я. Ходорчука. – 

К.: ДЦССМ, 2002. – 172 с.  

У навчальному посібнику представлено теоретичні положення, основні напрями і технології 

соціальної роботи, форми окремих практичних дій соціальних працівників, що не ввійшли до 

першої частини посібника. 

1398 

С 69 

7 

Соціальна робота в Україні: теорія та практика: Посібник для підвищення кваліфікації 

психологів центрів соціальних служб для молоді. / За ред. А.Я.Ходорчук. - К.:  ДЦССМ, 2003. 

– 264 с. 

У навчальному посібнику розглядаються актуальні проблеми підвищення кваліфікації 

практичних психологів з точки зору теорії і практики психологічної служби у сфері соціальної 

роботи. 

2960 

С 69 

7 

Соціальна робота в Україні: теорія та практика: посібник для підвищення кваліфікації 

працівників соціальних служб для молоді. 4-а частина / За ред. доц. А.Я. Ходорчук – К.: 

ДЦССМ, 2003. – 272 с. 

У четвертій частині навчального посібника представлено деякі положення та досвід роботи 

Тернопільського обласного центру соціальних служб для молоді у реалізації комплексних 

програм центрів ССМ. 

191 (ІПСП) 

С 69 

7 
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Соціальна робота з дітьми та молоддю: проблеми, пошуки, перспективи / За заг. ред. І. М. 

Пінчук, С. В. Толстоухової. – К.: УДЦССМ, 2000. –276 с. 

Книга містить у собі не тільки аналітичну інформацію із соціальних проблем, а й різноманітні 

за формами чисельні практичні рекомендації з досвіду роботи, які можуть, стати в нагоді всім, 

хто працює з молоддю: матеріали різноманітних анкет, опитувань, плани роботи клубів, 

програми діяльності експериментальних майданчиків, положення про молодіжні клуби та 

школи, результати соціологічних досліджень тощо.  

2905; 240 (ІПСП); 491 – 2 екз. 

C 69 

7 

Соціальна робота з сім’ями, які знаходяться у складній життєвій ситуації., Київ, 2004. – 12 с. 

видання в рамках проекту «Розвиток інтегрованих соціальних служб для вразливих сімей і 

дітей» 

247 (ІПСП) 

С 69 

7 

Соціальна робота та реабілітаційна педагогіка на порозі ХХІ століття: Список літератури. / 

Упор. І.Д.Звєрєва, Г.М.Лактіонова, І.Г.Єрмаков. - К., 1998. – 30 с. 

217 

С 69 

7 

Соціальна робота: В 3 ч.— К.: Вид. дім «Києво-Могилянська Академія», 2004.- Ч. 2: Теорії та 

методи соціальної роботи / А. М. Бойко, Н. Б. Бондаренко, О. С. Брижовата та ін.; За ред. Т. В. 

Семигіної, І. М. Григи,- 2004,- 224 с. 

У навчальному посібнику розглянуто теоретичні та прикладні аспекти соціальної роботи. 

Наведено приклади застосування у соціальних службах різних психологічних, соціологічних 

та інших теорій, моделей, підходів. Описано форми роботи та стратегії втручання у 

професійній діяльності соціальних працівників як в Україні, так і за кордоном. Розрахований 

на тих, хто вивчає й викладає курси «Теорії та методи соціальної роботи», «Теорія та методика 

соціальної роботи», «Сучасні технології соціальної роботи» тощо. 

1184 (ІПСП) 

С 69 

7 

Соціальна робота: В 3 ч. Ч.3: Робота з конкретними групами клієнтів / А.М.Бойко, 

Н.Б.Бондаренко, О.С. Брижувата та ін.; За заг. ред. Т.В. Семигіної та І.М. Григи. – К.: Вид. дім 

“Києво-Могилянська Академія”, 2004. – 166 с. 

У навчальному посібнику розглянуто теоретичні та прикладні аспекти соціальної роботи з 

сімома групами клієнтів – людьми похилого віку, дітьми, які залишилися без піклування 

батьків, людьми, які мають психічні розлади, тощо. Описано різні моделі, теорії, підходи 

соціальної роботи до надання допомоги певним групам клієнтів. 

1513; 1182 (ІПСП) 

С 69 

7 

Соціальна робота: В 3-х ч. Ч.1: Основи соціальної роботи  / Н. Б. Бондаренко, І. М.Грига, Н. В. 

Кабаченко; За ред. Т. Семигіної, І. Григи.  – К.: Вид. дім „Академія”, 2004.– 178 с. 

У навчальному посібнику розглянуто ключові ідеї та положення соціальної роботи як 

професійної діяльності. 

3821; 1183 (ІПСП) 
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С 69 

7 

Соціальна робота: Збірник навчальних програм: Книга 5 / Державний центр соціальних служб 

для молоді. - К.: ДЦССМ, 2002. – 332 с. 

У збірнику представлено систему навчальних програм щодо забезпечення підготовки та 

перепідготовки фахівців з соціальної роботи. 

2310 

С 69 

7 

Соціальна робота: Менеджмент соціальної роботи: Навчальний посібник. - К.: ДЦССМ, 2003.- 

276с. 

У виданні подане авторське системне бачення менеджменту соціальної роботи як 

вирішального організаційного чинника здійснення соціальної політики в Україні.  У посібнику 

предметно розглядається концептуальна еволюція, сутність та зміст цього суспільного явища, 

дається характеристика закономірностей, принципів і методів менеджменту соціальної роботи, 

його типологія, а також аналізуються управлінські відносини на макро- і мікро рівнях системи 

управління соціальною роботою. 

553 (ІПСП) 

С 69 

7 

Соціальна робота: Навч. посібник. Кн.ІІ / В.П. Андрущенко, В.П. Бех, М.П.Лукашевич. – К.: 

ДЦССМ, 2002. – 440 с. 

Навчальний посібник побудований за класичною логікою написання подібних видань: від 

з’ясування предмета, завдання та структури курсу соціальної роботи, розкриття генези 

соціальної роботи у вітчизняної теорії та практики, пояснення природи, сутності, форм, 

методів та напрямів соціальної роботи як системи, а також місця соціальної роботи в 

здійсненні гуманітарної політики України. 

2507; 554 (ІПСП) 

С 69 

7 

Соціальна робота: Підручник / В. А. Поліщук, О. П. Бартош-Пічкар, Н. М. Горішна, Г. В. 

Лещук, О. Ю. Пришляк / За ред. Н. Г. Ничкало. Тернопіль: ВАТ «ТВПК «Збруч» 2010. - 330 с. 

– 2 екз. 

У підручнику викладено актуальні проблеми соціальної роботи як феномена сучасної 

цивілізації, зокрема філософії професійної соціальної роботи, її суті, завдань, основних 

напрямів і функціональних аспектів. На основі документальних і літературних джерел 

схарактеризовано особливості соціальної роботи як важливої складової державної політики у 

США, Великій Британії, Франції, Німеччині та Україні. Окреслено перспективи розвитку 

соціальної роботи у контексті інтеграційних процесів у XXI столітті. 

1173 (ІПСП)  

С 69 

7 

Соціальна робота: Теорії та методи соціальної роботи. Частина 2 / А. М. Бойко, Н. Б. 

Бондаренко, О. С. Брижувата; За ред. Т. В. Семігіної,  І. М. Григи. – К.: ВД „Києво-

Могилянська Академія”, 2004. – 224 с. 

У навчальному посібнику розглянуто теоретичні та прикладні аспекти соціальної роботи. 

3859 

С 69 
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7 

Соціальна робота: технологічний аспект / За ред. А. Й. Капської. – К.: ДЦССМ, 2004. – 364 с. 

В посібнику пропонуються теоретичні засади та окремі технології соціальної роботи з різними 

категоріями населення. 

3912 

С 69 

7 

Соціальна робота: технологічний аспект: Навчальний посібник / За ред. проф. А.И. Капської. - 

К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 352 с. 

На основі глибокого вивчення та аналізу різних напрямів соціальної роботи в Україні в 

посібнику пропонуються теоретичні засади та окремі технології соціальної роботи з різними 

категоріями населення. 

1186 (ІПСП) 

С 69 

7 

Соціальна робота: Хрестоматія / Авт. кол. В.П. Андрущенко, В.І. Астахова, М.П. Лукашевич. 

– К.: ДЦССМ, 2001. – 396 с. – (Сер. “Соціальна робота”). 

В хрестоматії широко представлені вітчизняні та зарубіжні першоджерела, в яких відображено 

виникнення, становлення та розвиток соціальної роботи як науки та практичної діяльності. 

1397; б/н 

С 69 

7 

Соціальні послуги : 85 запитань та відповідей – К., 2006. 

б/н (ІПСП) 

С 69 

7 

Соціальні послуги: як побудувати українську модель на європейських підходах/ ТАСІС: 

Проект «Посилення регіональних соціальних служб в Україні». – К., 2006. – 225 с. 

769 (ІПСП) 

С 69 

7 

Соціальні служби родині: розвиток нових підходів в Україні (перевидання) / За ред. І.М.Григи, 

Т.В.Семигіної. – К., 2003.-128 с. 

Видання знайомить з деякими теоретичними та практичними аспектами соціальної роботи з 

дітьми та родинами, презентує досвід українських соціальних служб, створених для 

запобігання та зменшення інституалізації дітей. У виданні описано досвід роботи 

експериментальних соціальних служб підтримки сім’ї, що діють у Київській області. 

Представлено також результати обстеження дитячих будинків сімейного типу, які дозволяють 

зробити певні висновки щодо особливостей впровадження соціальної підтримки цієї форми 

сімейної опіки. 

350 (ІПСП) 

С 69 

7 

Социальная работа за рубежом: Учебное пособие / Сост. Е.С. Новак, Е.Г. Лозовская, М.А. 

Кузнецова; Под общ. ред. Е.С. Новак. Волгоград: Издательство ВолГУ, 2001. — 172 с. – елек. 

вар. 

В учебном пособии освещается история становления и развития социальной работы за 

рубежом, рассматриваются основные теоретические концепции, раскрываются направления 
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социальной работы как профессиональной деятельности, анализируются проблемы 

профессиональной подготовки социальных работников. 

б/н (ІПСП) 

С 69 

7 

Социальная работа: Введение в профессиональную деятельность: Учебное пособие / Отв. ред. 

проф. А.А. Козлов.— М.: КНОРУС, 2005.— 368 с. – елек. вар. 

Настоящее пособие подготовлено коллективом авторов из России и Финляндии. Эта книга — 

итог трехлетней работы российско-финского проекта по развитию преподавания социальной 

работы как учебной дисциплины в высшей школе России. 

б/н (ІПСП) 

С 74 

7 

Справочное пособие по социальной работе / Л.С. Алексеева, П.В. Бобкова, Г.Ю.Бурлака; Под 

ред. А.М. Панова, Е.И. Холостовой. – М.: Юристь, 1997. – 168 с. 

Раскрываются проблемы теории, методологии и практики социальной работы, представлены 

технологии работы с различными категориями населения. Для практических работников 

учреждений социального обслуживания, преподавателей и студентов вузов социального 

профиля. 

1448 

С 75 

7 

Средства массовой коммуникации и социальные проблемы: Хрестоматия / Сост. И.Г. Ясавеев. 

– Казань: Изд-во Казанск. ун-та, 2000. – 224 с. 

В хрестоматию включены статьи, в которых раскрывается роль средств массовой 

коммуникации в возникновении и развитии социальных проблем. В этих работах 

рассматриваются такие вопросы, как конструирование социальных проблем средствами 

массовой коммуникации, «волны» преступности, моральная паника, «усталость» аудитории 

сострадать жертвам социальных проблем и др. 

924 

C 76 

7 

Стан надання соціальних послуг жінкам, молоді та дітям в Херсонській області на рівні 

територіальних громад: Звіт за результатами дослідження. – Херсон: МО «Нова генерація», 

2004. – 72 с. 

4608 

С 76 

7 

Стандарти соціальних послуг. Збірка проектів документів / Під ред. Сідєльнік Л.Л. – К.: 

Український фонд соціальних інвестицій, 2007 – 175 с. 

У збірці подано проекти нових стандартів соціальних послуг, які були розроблені 

експертними групами, створеними за підтримки Українського фонду соціальних інвестицій. 

165 (ІПСП); 175 (ІПСП) 

С 76 

7 

Стандарти соціальних послуг. Збірка проектів документів. – Кн.2 / Під ред. Сідєльнік Л.Л. – 

К.: ТОВ «ЛДЛ», 2007 – 232 с. 
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У збірці подано проекти нових стандартів соціальних послуг, які були розроблені 

експертними групами, створеними за підтримки Українського фонду соціальних інвестицій. 

 

298 (ІПСП); 318 (ІПСП); 335 (ІПСП) 

С 76 

7 

Стандарти соціальної роботи і програми підготовки фахівців соціальної сфери в Україні: 

Семінар 29 листопада-2 грудня 2000. - Тернопіль, 2000. – 211 с. 

288 

С 79 

7 

Стецков О.В. Представництво прав та інтересів клієнтів соціальних установ / О.В.Стецков, 

В.М. Турський. – К.: Спілка матерів «Сонячний промінь», 2001. – 56 с. 

У збірці викладено принципи, види та методи представництва інтересів клієнтів соціальних 

установ. Докладно розглядаються складові процесу представництва у соціальній роботі. 

Висвітлюється законодавче забезпечення працевлаштування інвалідів в Україні, яке 

розглядається як важлива передумова представництва інтересів соціальних установ. 

Адресовано працівникам соціальної сфери. Можна використати як методичний посібник для 

викладання у навчальних закладах за фахом «соціальна робота». 

1057 

С 92 

7 

Сценарії заходів по реалізації напрямків соціальної роботи / Тернопільський обласний центр 

соціальних служб для молоді. – Тернопіль: ТОЦССМ, 2002.- 50 с. 

2753 

С 92 

7  

Сценарії заходів по реалізації напрямків соціальної роботи: З досвіду роботи центрів 

соціальних служб для молоді Тернопільської області. – Тернопіль, 2001. – 31 с. 

596 

Т 31 

7 

Телефон довіри 43-31-00: З досвіду роботи центрів соціальних служб для молоді 

Тернопільської області. – Тернопіль, 2000. – 34 с. 

599 

Т 33 

7 

Теория и методика социальной работы. (Краткий курс) / Под ред. В.И. Жукова. - М.: Союз, 

1994. – 192 с. 

В книге содержится обобщенный авторами опыт социальной работы, накопленный ранее в 

нашем государстве, так и рождающийся ныне как отклик на острейшую необходимость 

социальной защиты людей. Сделана попытка систематизации имеющегося информационного 

материала по различным направлениям социальной работы, творческого использования 

зарубежного опыта. 

б\н 

Т 33 

7 

Теория и методика социальной работы: Учеб. пособие (Ч.II). – М.: Союз, 1994. – 199 с. 
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В учебном пособии раскрываются теоретико-методолгические проблемы социальной работы. 

1303 

Т 33 

7 

Теория и практика деятельности социальных работников и их подготовка в системе высшей 

школы.Выпуск1. / отв. ред. Зимняя И.А. / материалы росийско-шведского семинара, Москва, 

3-6 марта 1991 / М., 1992. – 191 с. 

Сборник содержит материалы российско-шведского семинара (март 1991 год), в которых 

впервые описан опит проведения социальной работы и підготовки кадровсоциальных 

работников в Швеции. 

289 (ІПСП) 

Т 33 

7 

Теория и практика социальной работы: отечественный и зарубежный опыт: В 2-х ч.(Ч.I) / Ред. 

Т.Ф. Яркина. – М.-Тула, 1993. – 460 с. 

В учебном пособии раскрываются теоретико-методолгические проблемы социальной работы. 

2651 

Т 33 

7 

Теория и практика социальной работы: отечественный и зарубежный опыт: В 2-х ч.(Ч.IІ) / Ред. 

Т.Ф. Яркина. – М.-Тула, 1993. – 390 с. 

В учебном пособии раскрываются теоретико-методолгические проблемы социальной работы. 

2667; 530 (ІПСП) 

С69 

7 

Теорія і практика соціальної роботи:  тести для державного кваліфікаційного іспиту/ за заг. 

ред. В.А.Поліщук – Тернопіль: ТНПУ ім.. В.Гнатюка, 2013. – 318 с. 

 

У посібнику представлено програму, завдання з навчальних дисциплін і особливості 

організації та проведення комплексного державного кваліфікаційного  іспиту з «Теорії і 

практики соціальної роботи» для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» із 

спеціальності «Соціальна робота» 

1538 

Т 33 

7 

Теория социальной работы на пути к самоопределению, образованию и практике / Под. ред. 

С.И. Григорьева. - М.: Узд-во АСОПиР, 1994. – 137 с. 

В книге дана классификация исторически сложившихся теорий социальной работы, определен 

их научный статус, воспитательный потенциал и намечены пути практического использования 

в современных российских условиях. 

2742 

Т 33 

7 

Теория социальной работы: Учебник / Под ред. Е.И.Холостовой. – М.: Юрист, 2001. – 334с. 

Учебник содержит изложение основных вопросов и проблем учебного курса и соответствует 

требованиям государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по специальности «Социальная работа». 

1125; 430 (ІПСП) 
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В 84 

7 

Теорії і методи соціальної роботи: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За 

ред. Т. В. Семигіної, І. І. Миговича. — К.: Академвидав, 2005. — 328 с. 

У підручнику розкрито роль теорій соціальної роботи в діяльності соціальних служб і їх 

фахівців, її соціологічні, психологічні, комплексні моделі, різноманітні техніки, що 

використовуються у їх реалізації, обмеження, які необхідно враховувати у повсякденній 

практиці. Висвітлено особливості індивідуальної, групової соціальної роботи, роботи в 

громаді, зокрема ведення випадку, індивідуального консультування, представництва інтересів 

клієнта, вуличної соціальної роботи тощо, досвід їх використання вітчизняними і зарубіжними 

соціальними службами. 

1188 (ІПСП) 

Т 37 

7 

Тетерский С.В. Введение в социальную работу: Учеб. пособие. – М.: Академ. Проект, 2000. – 

496 с. 

Для обучающихся социальной работе и социальной педагогике, педагогов. Социальных 

работников. Психологов. Организаторов детско-молодёжного движения. Аспирантов 

социально-педагогических специальностей и др. специалистов. 

57; 1002 (ІПСП) 

Т 38 

7 

Технології активізації громади: Метод. посіб. / Автори-упоряд.: О.В. Безпалько, Т.П. 

Авельцева, Н.І. Мацевко; За заг. ред. О.В. Безпалько. – К.: Наук. світ, 2006. – 95 с. 

В методичному посібнику розкрито основні етапи активізації громади, подано методики 

визначення та пріоритизації проблем жителів місцевих громад, вміщено інформаційні 

матеріали з проблеми організації соціальної роботи у територіальній громаді. 

77 (ІПСП) 

Т 38 

7 

Технології оцінки ефективності соціальної реклами центрів соціальних служб для сім’ї, дітей 

та молоді., Київ, 2005. – 60 с. 

б/н (ІПСП) 

Т 41 

7 

Тименко В.М. Професійна підготовка соціальних працівників у вищих навчальних закладах 

США і України: спільність і відмінності: Автореферат / За заг. ред. Л.П. Пуховської. – К., 

2003. – 64 с. – 2 екз. 

Наукове видання присвячено аналізу моделей професійної підготовки соціальних працівників 

США І України. Розглядаються особливості професійної підготовки соціальних працівників у 

вищих навчальних закладах США. 

3673  

Т 58 

7 

Топчий Л.В. Социально-правовые основы становлення профессиональной социальной работы 

в России. – М., 2000. – 156 с. 

В работе исследуются вопросы правового общения процесса становлення в России 

профессиональной социальной работы, системы социального обслуживания населения, 
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прежде всего семьи и детей. Важное место отводится характеристике понятия 

«профессиональная социальная работа». 

86 (ІПСП) 

Т 98 

7 

Тюптя Л.Т. Соціальна робота 

 (теорія і практика). Модульна програма для студентів спеціальності «Соціальна робота» : 

Метод. посіб. / Л.Т. Тюптя, І.Б. Іванова. – К.: Університет «Україна», 2007. – 112 с. 

Методичний посібник складається із модульної програми, контрольних запитань до екзамену, 

тематики контрольних робіт для студентів заочного відділення, списку літератури. 

4486 

У 67 

7 

Управління якістю соціальних послуг: теорія та практика. – К., 2006. – 100 с. 

Досвід мікропроектів УФСІ з інноваційних соціальних послуг. 

409 (ІПСП); б/н (ІПСП) 

У 67 

 7 

Управлінські аспекти соціальної роботи : Курс лекцій. – К.: МАУП, 2002. - 376 с. 

У посібнику викладено вибрані лекції з навчального курсу підвищення кваліфікації 

працівників центрів соціальних служб для молоді за напрямом „Менеджмент соціальної 

роботи 

”. 

2998; 4590 

У 75 

7 

Усманов. Б.Ф. Социальная инноватика: Учеб. пособ. - М., 2000. –334 с. 

Пособие адресовано в первую очередь студентам, аспирантам и преподавателям вузов и 

факультетов социального профиля, но может быть полезно и всем тем, кто профессионально 

занимается теорией и практикой нововведений, проблемами социальной сферы, организует и 

ведет социальную работу. 

890 

Ф 62 

7 

Фирсов М. В. Психология социальной работы: Содержание и методы психосоциальной 

практики: Учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений / М.В. Фирсов, Б.Ю.  Шапиро. – 

М.: Издательский центр “Академия”, 2002. – 192 с. 

В учебном пособии показаны основные тенденции развития психосоциальной практики, 

прослежено влияние психологических теорий на оформление моделей практической 

социальной работы. 

1795; 2514 

Ф 62 

7 

Фирсов М.В. Теория социальной работы: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / 

М.В.Фирсов, Е.Г.Студенова. - М.: ВЛАДОС, 2001. – 432 с. 

Пособие посвящено теории и методам социальной работы, разработанным отечественными и 

зарубежными учеными. 

1646 
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Ф 79 

7 

Форми і методи соціальної роботи в системі центрів соціальних служб для молоді / За заг. ред. 

С. В. Толстоухової, І.М. Пінчук. – К.: УДЦССМ, 2000. – 128 с. 

Збірник пропонує добірку методичних матеріалів, що здобули перемогу у конкурсі, 

проведеному УДЦССМ. У запронованих статтях розкриваються питання працевлаштування, 

роботи з безробітною і незайнятою молоддю, організації клубної роботи для молоді груп 

ризику, діяльності служби знайомств в системі центрів ССМ, пропонуються методичні 

матеріали для роботи з жіночою молоддю, волонтерами та ін. 

299; б/н 

Ф 95 

7 

Фурман А. В. Практична психологія у соціальній роботі: Навчально-методичний посібник: В 

2-х ч.Ч.2. / А. В. Фурман, С. С. Сівак. – Тернопіль: ІЕСО, 2004. – 82 с. 

В другій частині посібника навчально-методичної серії “Практична психологія у соціальній 

роботі” оприлюднено один із основних здобутків десятирічного досвіду фундаментального 

соціально-психологічного екс периментування у галузі освіти – вітакультурну парадигму 

обгрунтування практичної психології. 

3680 

Ф 95 

7 

Фурман А.В. Практична психологія у соціальній роботі: Навчально-методичний посібник: В 2-

х ч. Ч.1./ А.В. Фурман,  С.С. Сівак. – Тернопіль: IECO, 2003. – 28 с. 

Посібник  призначений для розвивально - змістового наповнення  професійної підготовки 

фахівців із спеціальностей „соціальна робота”, „соціальне управління” та „практична 

психологія”, а також може бути використаний під час вивчення професійно зорієнтованих 

курсів, а саме: „Організація та методи соціально-психологічної роботи”, „Соціальний 

менеджмент”, ”Соціологія особистості”, „Теорія та історія соціально-психологічної роботи”. 

3679 

Х 73 

7 

Холостова Е.И. Практикум по социальной работе: Учебное пособие. - М.: «Дашков и К», 2007. 

– 296 с. 

4447; 4226 

Х 73 

7 

Холостова Е.И. Профессионализм в социальной работе: Учебное пособие. - М.: «Дашков и К», 

1999. – 236 с. 

В книге рассматривается сущность социальной работы как науки. Разработка теоретических 

основ социально работы российскими исследователями. Теория научного познания в 

социальной работе. Представлены основные теории и модели социальной работы и их 

взаимосвязь с другими теориями. Теория социальной работы в системе социальных наук. 

Описан междисциплинарный, интегративный и комплексный характер социальной работы. 

4238 

Х 73 

7 

Холостова Е.И. Профессиональный и духовно-нравственный портрет социального работника. 

– М.: СОЮЗ, 1993. – 35c. 
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Книга рассчитана на преподавателей и студентов вузов и колледжей социального профиля. 

3074; 128 

Х-73 

7 

Холостова Е.И. Сельская семья и социальная работа: Учебное пособие. – М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К», 2005. – 242 с. 

3366 

Х 73 

7 

Холостова Е.И. Социальная работа в схемах: Учебное пособие. – 2-е изд.: - М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и Ко», 2008. -104 с. 

938 (ІПСП); 4470 

Х 73 

7 

Холостова Е.И. Социальная работа на селе: История и современность. – 2-е изд. – М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2006. – 137 с. 

В монографии рассматриваются проблемы организации социальной помощи – от 

крестьянской общины второй половины XIX в. до социальной работы на селе в современных 

условиях. 

1741; 497 (ІПСП); 527 (ІПСП) 

Х-73 

7 

Холостова Е.И. Социальная работа с дезадаптированными детьми: Учебное пособие. – М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2007. – 280 с. 

4240 

Х 73 

7 

Холостова Е.И. Социальная работа с дезадаптированными детьми: Учебное пособие. – 2-е изд. 

– М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2008. – 280 с. 

4488 

Х 73 

7 

Холостова Е.И. Становление теории социальной работы. - М.,1999. – 58 с. 

В книге рассматривается сущность социальной работы как науки. Разработка теоретических 

основ социально работы российскими исследователями. Теория научного познания в 

социальной работе. Представлены основные теории и модели социальной работы и их 

взаимосвязь с другими теориями. Теория социальной работы в системе социальных наук. 

Описан междисциплинарный, интегративный и комплексный характер социальной работы. 

270 

Х 73 

7 

Холостова Е. И. Практикум по социальной работе. – 2-е изд. — М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2008. — 296 с. – елек. вар. 

Практикум соответствует требованиям Государственного образовательного стандарта 

высшего образования по специальности "Социальная работа". В нем рассматриваются 

основные вопросы по теории, технологии, менеджменту социальной работы с различными 

категориями населения. Им можно пользоваться на практических и семинарских занятиях 

студентов. 
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б/н (ІПСП) 

Ц 34 

7 

Целых М.П. Социальная работа за рубежом: Соединенные Штаты Америки: учеб. пособие для 

студ. высш. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 128 с. 

В учебном пособии рассматриваются историко-педагогические проблемы становлення 

социальной работы и ситемы профессионального образования социальных работников в 

США. Раскрывается сущность исторических и социокультурных предпосылок, обусловивших 

генезис и становление социальной работы как профессии и системы профессионального 

образования социальных работников в США в конце XIX – первой трети ХХ в. 

4462 

Ч 80 

7 

Что такое социальная работа. - Амстердам-К.: АПУ, 1996. – 30 с. – 2 екз. 

В основе данного сборника лежат материалы докладов, сделанных четырьмя авторами во 

время их пребывания в Киеве в 1993 году. Настоящий сборник можно разделить на две части: 

первая часть освещает четыре основных компонента социальной работы: определение 

социальной работы, ценности социальной работы, концептуальные знания, навыки. Во второй 

части образование в области социальной работы описывается как средство, гарантирующее, 

что все, кто занимается социальной работой, привержены ее ценностям, а также владеют 

необходимыми знаниями и умениями. 

173 

Ш 37 

7 

Шевчук С.П., Шевчук О.С. Методи активного навчання соціальних працівників. – Чернігів: 

ДКП РВВ, 2000. – 114с. 

У посібнику висвітлені питання практичного впровадження сучасних методів активного 

навчання ( міні-лекції. Презентації, ігрове проектування, аналіз конкретних ситуацій, 

ситуаційно-рольові ігри, ділові візити тощо) в систему підвищення кваліфікації та 

перепідготовки соціальних працівників. Розглянуто особливості навчання дорослих, 

комунікативні умови ефективного навчального процесу, способи моніторингу і оцінювання 

при використанні методів активного навчання. 

4175 

Ш 47 

7  

Шендеровський К. Моніторинг в соціальній роботі. – К.: Главник, 2006. – 144 с. 

У посібнику надано інформацію про моніторинг соціальних проектів як систематичне 

збирання, аналіз та подання звіту про інформацію щодо визначеної програми в соціальній 

роботі.  

4193; 4356; 384 (ІПСП) 

Ш 47 

7 

Шендеровський К.С. Адаптаційна модель розвитку соціальних служб для молоді: Навч.-

метод. з6. для спец. соц. роботи системи центрів соц. служб для молоді м. Києва. - К., 2002. - 

120 с. 

В навчальне - методичній збірці представлені матеріали з основних питань збільшення 

адаптаційного потенціалу - ресурсу соціальної служби для молоді (тобто використання 

адаптаційної моделі розвитку). Запропоновані матеріали розроблені та адаптовані автором в 



148 

 

період науково-дослідницької, викладацької та практичної діяльності за програмами  Академії 

народного  господарства (м.  Москва), Манчестерського Університету (Великобританія), 

управління у справах сім'ї та молоді Тернопільської  обласної  державної адміністрації.  

Державного  департаменту молодіжної та сімейної політики України, Центру соціальних 

служб для молоді Київської міської державної адміністрації. 

1951 

Ш 72 

7 

Шмелева Н.Б. Формирование и развитие личности социального работника как профессионала: 

Учебное пособие. – 2-е изд. – М.: Издательско-торговая корпорация « Дашков и К»,2006. – 196 

с. 

В учебном пособии рассматриваются теоретически-методологические и методические основы 

формирования и развития личности социальной сферы в ракурсе его обучения в 

многоуровневой системе образования. 

4077 

Ш 72 

7 

Шмелева Н.Б. Формирование и развитие личности социального работника как профессионала: 

Учебное пособие. — М.. Издательско-торговая корпорация «Дашков и К0», 2004. — 196 с. 
В учебном пособии рассматриваются теоретически-методологические и методические основы 

формирования и развития личности социальной сферы в ракурсе его обучения в многоуровне-

вой системе образования (довузовский, вузовский и послевузовский). Представленные 

методики и педагогические технологии этого процесса апробированы автором на протяжении 

10 лет Как показывает опыт и исследования, они результативны в личностном и 

профессиональном становлении и развитии специалиста. Представленная проблема позволяет 

ученым, практикам, студентам искать и определять пути, формы и средства развития и 

совершенствования личности социального работника как в системе образования, так и в 

самообразовании 
б/н (ІПСП) 

Ш 95 

7 

Шульгина Т. И. Методика работа с детьми «группы риска» / Т. И. Шульгина, В. Стол, Х. 

Спаниярд. -  2-е изд., доп. – М.: Изд-во УРАО, 2001. – 128 с. 

Данная книга была посвящена одной из актуальных проблем – работе специалистов в 

учреждениях социально-педагогической поддержки детства, оказывающих психолого- 

педагогическую, социальную, правовую помощь детям и подросткам, в силу разных 

обстоятельств оказавшихся без семьи. 

2891 

 

7.1 Історія соціальної роботи 

Г 69 

7.1 

Горілий А.Г. Історія соціальної роботи в Україні (конспект лекцій). – Тернопіль: ТАНГ, 2001. 

– 68 с. – друк. вар., елек. вар. 

Даний конспект – перша спроба забезпечення українських студентів подібним навчальним 

посібником із зазначеного курсу. 

1675 

Г 83 
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7.1 

Григорьев А.Д. История социальной работы: В 2-х ч. Ч.1 (до начала ХХ в.): Учебное пособие. 

– Мн.: ТетраСистемс, 2006. – 464 с. – друк. вар., елек. вар. 

4237 

Д 56 

7.1 

Доброчинність в Україні: минуле, сучасне, майбутнє / Автор – упор. В. Халецький. – К., 1998. 

– 55 с. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

Е 91 

7.1 

Ефимова Н.В. История социальной работы: Учебно-метод. пособ. для студентов вечерней и 

заочной формы обучения. – М.: Соціум, 2001. –112 с. 

Пособие предназначено для студентов, изучающих “Историю социальной работы”, по 

вечерней и заочной формам обучения. 

1793 

К 89 

7.1 

Кузьмин К. В. История социальной работы за рубежом и в России (с древности до начала ХХ 

века) / . К.В.Кузьмин,  Б.А.  Сутырин. – М.: Академ. Проект, 2002. – 480 с. 

В пособии рассматриваются проблемы эволюции форм и средств социальной помощи и 

поддержки на материале российской и западноевропейской истории, показаны основные 

тендеции и закономерности развития социальной работы. 

1616 

М 48 

7.1 

Мельников В.П. История социальной работы в России: Учеб. пособ. / В.П. Мельников, Е.И.  

Хол остова. – М.: Маркетинг, 2001. – 344 с. 

В пособии раскрываются этапы развития социальной помощи с древних времен, излагаються 

ее формы. 

1794 

П 12 

7.1 

Павленок П.Д. Теория, история и методика социальной работы: Учебное пособие. – 5-е изд. – 

М.: Издательско-торговая корпорация « Дашков и К»,2006. – 476 с. 

В учебном пособии рассматриваются теоретико-методологические проблемы теории, истории 

и практики социальной работы. 

4064; 4101 

С 69 

7.1 

Социальная работа: история, теория и практика: Науч.- уч.- метод. пособ. для студ., магистр., 

аспирантов и спец. в обл. соц. педагогики, соц. работы / С.Я.Марченко, Н.С.Кратинов, 

Л.Ц.Ваховский. – Луганськ: Альма-матер, 2002. – 158 с. 

1965; 159 (ІПСП) 

Ф 62 

7.1 

Фирсов М.В. История социальной работы в России: Учеб. пособие для студ. – М.: ВЛАДОС, 

2001. –256 с. 
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В учебном пособии прослежен процесс становления в России общественной помощи и 

поддержки на главных этапах ее социально-исторического развития, исследован генезис 

государственных и негосударственных форм защиты различных категорий нуждающихся, 

выявлены и обоснованы исторические тенденции развития социальной работы. 

1830 

Ц 62 

7.1 

Циткилов П.Я. История социальной работы: Учеб. пособие для студентов вузов / П.Я. 

Циткилов. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 448 с. 

В учебном пособии рассмотрены  важнейшие проблемы эволюции форм и методов 

социальной помощи на материалах российской, зарубежной истории, выявлены тенденции 

развития социальной работы, исследованы ее современные особенности и модели. 

4069 

 

7.2 Громада 

А 35 

7.2 

Азарова Т. В., Абрамов Л. К. Інформаційне забезпечення процесу рішення соціальних 

проблем на місцевому рівні – 3-тє вид. – Кіровоград, 2004. – 116 с. 

578 (ІПСП) 

Б 39  

7.2  

Безпалько О.В. Соціальна робота в громаді: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної 

літератури, 2005. –  176 с. 

В посібнику розкрито теоретичні та прикладні аспекти соціальної роботи в громаді, 

проаналізовано різні моделі та підходи до організації такого виду діяльності. Видання 

передусім розраховано на студентів вищих навчальних закладів, в яких здійснюється 

підготовка соціальних працівників. Воно також буде цікавим практикам соціальної сфери, які 

працюють в державних та неурядових організаціях територіальної громади. 

4008; б/н (ІПСП) 

П 69 

7.2 

Бопп Дж., Березовецький Т., Пчеліна С., Горяєва О., Вахненко Т. Практичний посібник для 

тренерів з розвитку громади – К., 2002. – 360 с. 

677 (ІПСП); 4527 

В 18 

7.2 

Варда Я. Острови надій: розробка стратегій локального розвитку / Я. Варда, В. Косовські. – 

Івано-Франківськ: “Нова Зоря”, 2003. – 312 с. – 2 екз. 

В цьому підручнику узагальнюється польській досвід розробки і реалізації стратегій 

локального розвитку, розкривається зміст та структура стратегій місцевого, регіонального 

соціально-економічного та культурного розвитку, описуються етапи створення та механізми 

реалізації таких стратегій. 

3789 

В 48 

7.2 

Показники розвитку громадянського суспільства в Україні / О. Ю. Вінніков, А. О. 

Красносільська,М. В. Лациба; Укр. Не залеж. Центр політ. дослідж. – К.: [Агенство 
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«Україна»], 2012. – 80с. 

Книга містить аналітичні матеріали, що характеризують сучасний стан розвитку громадського 

суспільства в Україні. Наведено детальні кількісні і якісні показники діяльності інститутів 

громадського суспільства та їх порівняння з європейською практикою. 

б/н(ІПСП) 

П 53 

7.2 

Василь Полуйко, Петро Лазарчук Основи розвитку громади: Навч. посібн.. – «Добрий Друк», 

2009. – 64 с. 

Видання знайомить читача із принципами, концепціями і технологіями формування і розвитку 

місцевих громад, планування та втілення місцевих ініціатив, а також пропонує інструментарій 

організаційного, юридичного та фінансового розвитку цих спільнот. 

б/н (ІПСП) 

В 42 

7.2 

Відкрите упорядкування: Колективна робота, прозорість і дієва участь / За ред. Даніела Лат 

ропа і Лорел Руми. – К.: Наука, 2011. – 527 с. 

Автори, які представляють громадянське суспільство, систему державного управління і 

приватний сектор, докладно аналізують принципи відкритості та прозорості урядування та 

розповідають про втілення цих принципіву практиці різних рівнів і гілок влади США, 

взаємодії громадян з органами центральної і місцевої влади. Серед висвітлених тем – 

застосування інформаційних технологій, творення нових шляхів доступу до владних рішень і 

дій. Використання державних даних в інтересах громадян. Велику увагу приділено питанням 

налагоджекння прямої комунікації між громадянами і обраними ними посадовцями. 

1381 (ІПСП) 

В 61 

7.2 

Вовлечение граждан в решение местных проблем: описание модели, апробированной в городе 

Калуга. – М.: НППГИ «Фокус», 2000. – 64 с. 

4177 

Г 65 

7.2 

Гончар Л.К. Соціальні послуги на рівні громади для людей з розумовою відсталістю: Посібник 

для дистанційного навчання / Благодійне товариство „Джерела”. – К., 2004. – 80 с. 

Видання є спробою узагальнити методичні розробки і практичний досвід, набутий під час 

впровадження курсу дистанційного навчання для керівників, фахівців, волонтерів тощо, котрі 

надають в громаді соціальні послуги людям з розумовою відсталістю. 

3926 

Г 87 

7.2 

Громади України : на шляху відродження – К., 2002. – 280 с. 

901 (ІПСП); 682 (ІПСП) 

Г 86 

7.2 

Громадська рада з питань законодавства для місцевого самоврядування та організацій 

третього сектору / Під ред. А. Ткачука – К.: ТОВ „ІКЦ Леста”, 2004. – 20 с. 

В брошурі розглядаються організаційна структура та форми діяльності Громадської ради. 

3861 
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Г 87 

7.2 

Громадсько-активні школи в Україні: кроки до дій: Посібник зі створення та управління 

громадсько-активною школою. — Всеукраїнський фонд «Крок за кроком» — 2-ге видання. — 

К.: СПД-ФО Парашин К. С. 2008. — с. 164. 

Навчально-методичний посібник висвітлює принципи, підходи та моделі громадсько-активних 

шкіл, практичні поради стосовно необхідних інструментів для створення громадсько—

активної школи, налагодження співпраці між школою та громадою, школою та установами, 

що існують на території громади, висвітлено особливості управління громадсько—активною 

школою, відомості про становлення міжнародної та вітчизняної моделі громадсько-активної 

школи. 

1338 (ІПСП) 

Д 58 

7.2 

Левко Довган, Петро Лазарчук Основи навчання дорослих у громаді: Навч. посібн.. – «Добрий 

Друк», 2009. – 64 с. 

 Видання знайомить читача із принципами та технологіями навчання дорослих., розкриваючи 

питання навчальних засобів, методів роботи із аудиторією, розміщення учасників та підходів 

до специфічних слухачів. 

б/н (ІПСП) 

Е 45 

7.2 

Економічний розвиток громади : навч.посіб. / Алмаші І., Белінська В., Борейко Л. та ін. – 

Ужгород : ПП Данило С. І., 2007. – 198 с. 

4541 

О- 64 

7.2 

Єльникова Г., Даниленко Л., Сорочан Т., Клокар Н., Софій Н., Ворон М. Організація та 

розбудова громадсько-активної школи як осередку розвитку громади: Навчально-методичний 

посібник / За заг. ред. Г. Єльникової. Всеукраїнський фонд «Крок за кроком». - К.: СПД-ФО 

Парашин К. С., 2007. - с. 172. 

Навчально-методичний посібник містить звернення, передмову, а також навчально-

тематичний план, програму, теоретичні відомості, методичні матеріали та список 

рекомендованої літератури для кожного програмного модулю курсу. Особлива увага 

приділяється методологічній основі опанування модулів, для кожного з яких зазначаються 

актуальність, результати навчання, навчальна стратегія, тематичний план з розподілом 

навчальних годин модулю, форми контролю, графік навчального процесу та додаються 

навчально-теоретичні й методичні матеріали. 

1337 (ІПСП) 

Р 36 

7.2 

Иво Эртсен, Роберт Маккєй, Криста Пеликан, Джолиен Виллемсенс, Мартин Райт 

Реконструкция связей в сообществе - медиация и восстановительное правосудие в Европе. - 

Пер. с англ. - К.: Издатель Захаренко В.А., 2008. - 184 с.  

Руководство Реконструкция связей в сообществе - излагает основные черты восстановитель-

ного правосудия, включая различные модели и результаты исследований, и предлагает руко-

водящие принципы для создания таких программ, а также определяет возможные проблемы и 

то, как их можно преодолеть. Руководство рассчитано на широкий круг читателей и несет в 
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себе необходимую информацию, как для тех, кто планирует внедрять восстановительное пра-

восудие, особенно в странах Центральной и Восточной Европы, так и для тех, кто 

интересуется вопросами права, теорией и практикой альтернативных способов разрешения 

конфликтов и споров, вопросами прав человека и пр. Для стран, в которых восстановительное 

правосудие уже получило свое развитие, оно предлагает возможность провести обзор 

практики в свете опыта и результатов исследований в других государствах. 

4499; 4398 

К 26 

7 

Карпенко О. Г. Професійне становлення соціального працівника: Навчально-методичний 

посібник. – К.: ДЦССМ, 2004. – 164 с. 

Навчально-методичний посібник розкриває актуальні проблеми професійної підготовки 

соціального працівника; розглядаються теоретико-методологічні та практичні вимоги до 

діяльності фахівця в соціальній сфері; окреслено шляхи формування професійно-особистісних 

якостей соціального працівника в умовах професійної підготовки та його вплив як суб’єкта на 

негативні процеси в соціумі. 

б/н (ІПСП) 

К 55 

7.2 

Кокарев И. Соседские сообщества : путь к будущему России. – М. : Прометей, 2001. – 248 с. 

610 (ІПСП) 

Л 48 

7.2 

Лепский В.Е., Рапуто А.Г. Моделирование и поддержка сообществ в Интернет (препринт).- 

М.: Институт психологии РАН, 1999. – 96 с. 

В работе проведен анализ специфики различных видов сообществ в Интернет, разработана 

типология сообществ. Исследованы отдельные подходы к моделированию и организации 

поддержки сообществ в Интернет. Рассмотрены отдельные психологические особенности 

«киберпространства» Интернет. Обозначена роль рефлексивных процессов в самоорганизации 

и поддержке сообществ. Обоснована позиция, что в центре внимания проблематики 

поддержки сообществ в Интернет должна оказаться сознательная целеустремленность, 

обладающего свободной волей индивидуума. Рассмотрены исходные посылки создания 

субъектно-ориентированной концепции поддержки сообществ в Интернет. 

б/н(ІПСП) 

М 65 

7.2 

Місцеве самоврядування та третій сектор: законопроекти та аналітика від Громадської ради / 

Громадська рада з питань законодавства для місцевого самоврядування та організацій 

третього сектору; Під заг. ред. А. Ткачука. – К.: Ін-т громадського суспільства, 2004. – 216 с. 

В публікації висвітлюються проблеми місцевого самоврядування та шляхи їх вирішення. 

3864 

М 54 

7.2 

Місцеве самоврядування у громаді: Практ. посіб. для депутатів місц. рад та активістів громад / 

За ред. А. Ткачука; Інститут громадянського суспільства. – К.: ТОВ „ІКЦ ЛСТА”, 2004. – 288 

с. 
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У збірнику подані матеріали, які стосуються активізації роботи органів місцевого 

самоврядування у громаді шляхом посилення ролі депутатів та самої громади за допомогою 

юридичних механізмів, передбачених законодавством України. 

3836; 466 (ІПСП) 

М 57 

7.2 

Місцевий та регіональний розвиток в Україні: Досвід Закарпаття / Київський Центр ін-ту 

Схід-Захід; За ред. М. Лендьєва. – К.: Вид-во “Міленіум”, 2001. – 152 с. 

У виданні досліджується досвід застосування моделі між секторного співробітництва у 

процесах місцевого розвитку в Україні на прикладі Закарпатської області. 

3790 

М 57 

7.2 

Місцевий та регіональний розвиток в Україні: Досвід Полтавщини / Київский Центр ін-ту 

Схід-Захід; За ред. С. Максименка. – К.: Міленіум, 2001. – 286 с. 

У виданні досліджується досвід застосування моделі між секторного співробітництва у 

процесах місцевого розвитку в Україні на прикладі Полтавської області. 

3791 

Н 17 

7.2 

Надання соціальних послуг у громадах : робочі матеріали для тренера – Дніпропетвоськ, 2007 

. – 56 с. 

604 (ІПСП) 

Н 62 

7.2 

Никитин В.А. Проблемы и направления реализации социального в обществе. – М.: 

Московский психолого-социальный ин-т, 2006. – 152 с. 

4228 

О-64 

7.2 

Організація партнерства у місцевих громадах: Метод. рек. для практиків соціальної сфери / 

Т.П. басюк, О.В. Безпалько, І.В. Братусь та інші ; заг. ред.. І.Д. Звєрєвої. – К.: Наук. світ, 2006. 

– 43 с.  

44 (ІПСП) 

П 37 

7.2 

Планування та підготовка інформаційно-просвітницької кампанії : за матеріалами проекту 

Творчого центру Каунтерпарт «Просвіта та активізація виборців : забезпечення рівних умов 

для кандидатів під час виборів Президента України у 2004 році « / Упор. : О. Кордун. – К., 

2005. – 126 с. 

320 (ІПСП) 

П 41 

7.2 

Побірченко Н. С. Педагогічна і просвітницька діяльність українських Гомад у другій половині 

19 –на початку 20 ст. : у 2-х кн. – К. : Наук.світ, 2000. – 307 с. 

В монографії досліджується педагогічна і прсвітницька діяльість українськх Громад в 

контексті суспільного руху Наддніпрянської України (друга половина 19 – початок 20 ст). 

б/н (ІПСП) 
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П 61 

7.2 

Посібник з розвитку громад: Практичний порадник для небайдужих / Кол.авт.: П.О.Єльчева, 

І.М.Ібрагімоватаін. - К,, - 2007. - 458 с. 

У цьому посібнику розглядаються принципи та механізми розбудови демократії шляхом 

розвитку громад і посилення впливу громадськості на розв'язання нагальних проблем. 

Посібник містить огляд західної та української практики і рекомендації з досвіду реалізації 

Програми "Демократизація України: програма малих проектів" щодо активізації 

громадськості, виконання коаліційних проектів та розвитку місцевого самоврядування. 

Посібник адресовано громадським активістам та громадським організаціям, депутатам 

місцевих рад, студентам та всім зацікавленим особам. 

885 (ІПСП) 

П 61 

7.2 

Посібник з розвитку громад: Практичний порадник для небайдужих / Кол. Авт.: Л.О. Єльчева, 

І.М. Ібрагімова та ін.. – 2-ге вид. – К., - 2008. – 458 с. 

У цьому посібнику розглядаються принципи та механізми розбудови демократії шляхом 

розвитку громад і посилення впливу громадськості на розв'язання нагальних проблем. 

Посібник містить огляд західної та української практики і рекомендації з досвіду реалізації 

Програми "Демократизація України: програма малих проектів" щодо активізації 

громадськості, виконання коаліційних проектів та розвитку місцевого самоврядування. 

Посібник адресовано громадським активістам та громадським організаціям, депутатам 

місцевих рад, студентам та всім зацікавленим особам. 

1038 (ІПСП) 

П 75 

7.2 

Принципи розвитку громади: Робочі матеріали / Християнський дитячий фонд. – К., 2003. – 17 

с. 

3225 

Р 17 

7.2 

Развитие местных сообществ: Выявление проблем и определение путей их решения: Рабочие 

материалы семинара /  Христианский детский фонд. –  К., 2003. – 9 с. 

3224 

Р 17 

7.2 

Развитие сообществ: Пособие для консультантов и организаторов / Г.В. Веремейчик, С.Г. 

Гавдис, Т.Г. Пошевалова. – Мн.: Дизайн, 2003. – 80 с. 

Пособие составлено на основе материалов, которые были подготовлены сотрудниками  ОО 

“Центр социальных инноваций” для участников семинаров и тренингов по различным 

аспектам развития местных обществ, и состоит из 7 глав. В каждой главе рассмотрен 

теоретический материал и приведены описания упражнений, игр и методик, которые могут 

быть использованы для обучения местных лидеров, активистов, участников проектних групп. 

3145 

Р 32 

7.2 
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Регіональна політика в країнах Європи. Уроки для України: Проект Київського Центру 

інституту Схід-Захід / Уклад.: С. Максименко, Є. Кіш, М. Лендьєл; За ред. С. Максименка. – 

К.: Логос, 2000. – 72 с. 

Це видання – результат досліджень українських експертів у рамках проекту “Розвиток 

територіальних громад і регіонів в Україні” Київського центру Інституту Схід-Захід. 

3788 

Р 64 

7.2. 

Розвиток сільскої громади : крок за кроком : збірка «захалявних знижечок» сільского депутата 

: посібник / за ред. Н. Гнатюк. – К. : Купріянова, 2005 

4522 

Р 64 

7.2 

Розвиток центрів відновного правосуддя в громадах: Посібник – К., 2008. – 87 с. – 2 екз. 

Дане видання розроблене в рамках проекту співпраці між Українським Центром 

Порозуміннята Представництвом Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні "Впровадження 

відновного правосуддя як ключового елемента системи ювенальної юстиції в Україні" у 2007 

році. Матеріали Посібника базуються на досвіді, отриманому в рамках проекту "Розвиток в 

Україні мережі Центрів відновного правосуддя у громадах" (2006 - 2008 pp.) 

4464; б/н (ІПСП) 

Р 64 

7.2 

Розвиток центрів відновного правосуддя в громадах: Посібник – К., 2007. – 64 с. 

Проект має на меті покращити систему реінтеграції неповнолітніх правопорушників шляхом 

розвитку мережі Центрів відновного правосуддя в громадах. Цільовими групами проектує: 

неповнолітні правопорушники; потерпілі від злочинів; органи місцевої влади. Серед непрямих 

бенефіціаріїв - державні та недержавні агенції, які надають соціальні послуги неповнолітнім 

правопорушникам та їх сім'ям, а також громади, які зазнають негативного впливу злочинності. 

Проект передбачає розвиток програм відновного правосуддя в громадах, залучення органів 

місцевого самоврядування до цього процесу, створення системи соціальної підтримки 

потерпілих від злочинів та правопорушників шляхом співпраці з державними та 

недержавними агенціями, які надають соціальні послуги. 

б/н (ІПСП) 

Р 65 

7.2 

Розробка та реалізація Стратегій розвитку територіальних громад: вітчизняний досвід / 

Київський Центр інституту Схід-Захід; За ред. С. Максименка. – К.: “Дата Банк Україна”, 

2003. – 272 с. 

Публікація акумулює та узагальнює результати досліджень та напрацювання експертів 

Інституту Схід-Захід в рамках реалізації проекту “Розвиток громад та регіонів України”. 

3792 

С 26 

7.2 

Стратегічне планування сталого розвитку за участі громади: Практичний посібник. - Колектив 

авторів за загальною редакцією В.Канівського  — Рівне.: друкарня, 2004. — 124 с. 

У посібнику детально викладені принципи та етапи розробки стратегічних планів сталого 

розвитку за участі громади, наведені приклади окремих блоків стратегій кількох міст. Особли-

ва увага зосереджена на процедурах та правилах роботи з мешканцями при проведенні 
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громадських заходів. При підготовці використаний досвід розробки понад 10 стратегічних 

планів консультантами з 6 областей України. 

878 (ІПСП) 

С 30 

7.2 

Семигіна Т. В. Робота в громаді та місцеве самоврядування:  Методичні рекомендації щодо 

проведення навчального курсу. - К..: НаУКМА, 2002. – 53 с. 

У методичних рекомендаціях подано програму та робочий тематичний план курсу “Робота в 

громаді та місцеве самоврядування”, який викладається на магістерській програмі Школи 

соціальної роботи НаУКМА. Представлено теоретичні матеріали щодо включених до курсу 

тем, подано вправи, запитання для обговорення та самостійної роботи. 

2993; 13 (ІПСП) 

С 30 

7.2 

Семигіна Т. В. Робота в громаді: практика й політика. – К.: Вид. Дім „КМ Академія”, 2004. – 

180 с. – друк. вар., елек. вар. 

У книзі узагальнено світовий та український досвід роботи в громаді, наведено приклади 

практичної діяльності та описано інструменти для оцінювання стану громади, її ресурсів та 

потреб, сфери залучення та активізації членів громади. 

3818 

С 69 

7.2 

Социальное проектирование в сообществе: Проект «Улучшение качества социальных услуг 

детям и семьям в сообществе», 29 сентября-1 октября 2004 год: Рабочие материалы / 

Христианский детский фонд; Тренеры: Д. Карпиевич, Д. Азарко. – К., 2004. – 15 с. 

3812 

С 69 

7.2 

Соціальна робота в громаді м. Києва: інтегрований підхід / Методичні рекомендації / За заг. 

ред. Звєрєвої І. Д. / Автори-упорядники: Безпалько О. В., Вовк B. C., Зверева І. Д., Кияниця З. 

П., Петрочко Ж. В. - К., 2011. - 63 с. 

1328 (ІПСП) 

С 69 

7.2 

Соціальна робота в територіальній громаді міста Києва. / Під загальною редакцією В.А. 

Танцюри, Л.Б.Сук, І.Я. Ткач, О.А.Трубінкової. – К.:КМЦСССДМ, 2008. – 207 с. 

Збірник методичних матеріалів. 

б/н (ІПСП) 

С 36 

7.2 

Соціальне планування у місцевих громадах: теорія і практика. Методичні рекомендації/ За заг. 

ред. О.В. Безпалько. – К.: Видавничий дій «Калита», 2008. – 134 с. 

777 (ІПСП); 4570; 516 (ІПСП) 

С 69 

7.2 

Соціальні послуги на рівні громади: український досвід та перспективи / Т. Семигіна та ін. – 

К., 2005 

3524 
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С 78 

7.2 

Статут територіальної громади міста Києва. Київ: «Тираж», 2002. – 28 с. 

б/н (ІПСП) 

 

Т 48 

7.2 

Ткачук А. Влада і громада: співпраця влади і громадськості у вирішенні місцевих проблем / А. 

Ткачук, В. Артеменко, Р. Рукомеда; Ін-т громад. суп-ва. – К.: ТОВ „ІКЦЛЕСТА”, 2004. – 88 с. 

Робота має на меті ознайомити читачів з можливостями та реальним досвідом співпраці влади 

і громадськості, а також допомогти встановленню партнерства, яке є надзвичайно потрібним в 

процесі вирішення важливих для суспільства проблем. 

3868 

Т 48 

7.2 

Ткачук А. Населення чи громада? Або як впливати на місцеву владу. – 2-е вид, виправл. та 

доп. – К.: Ін-т громад. сусп-ва,  2003. – 72 с. 

У цій роботі здійснено спробу досить просто показати на основі українського законодавства, 

що таке територіальна громада, як діє система місцевого самоврядування в Україні, яка роль 

територіальної громади у формуванні органів місцевого самоврядування в конкретному 

населеному пункті, а також можливості законного впливу на органи та посадові особи 

місцевого самоврядування.  

3112 

У 71 

7.2 

Уроки, извлеченные из опыта работы с общинами – Душанбе, 2003. – 24 с. 

644 (ІПСП) 

Ц 60 

7.2 

Цілі Розвитку Тисячоліття України / Авт. кол.: Ю. Андрійченко, Р. Дорошевич, Л. Мусіна; 

Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України. К., 2003. – 29 с. 

3716 

 

Ч 75 

7.2 

Чому нам потрібен новий закон "Про громадські організації" / 130 М. В. Лациба, О. Ю. 

Вінніков, М. М. Слюсаревський ; Укр. незалеж. центр політ, дослідж. - К., 2008. - 40 с. 

У брошурі подано порівняльний аналіз українського законодавства, що регулює питання 

створення, реєстрації та діяльності громадських організацій, і кращих світових практик, а 

також сформульовано пропозиції щодо бажаного законодавчого регулювання діяльності 

громадських організацій у новому законі "Про громадські організації". 

б/н (ІПСП) 

 

8. Менеджмент соціальної роботи 
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А 19 

8 

Аверин А.Н. Управлеине персоналом, кадровая и социальная политика в организации: 

Учебное пособие. – М.: Изд-во РАГС, 2004. – 224 с. 

2536 

А 74 

8 

Анцупов А.Я. Социально-психологическая оценка персонала: Учебное пособие. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2006. – 303 с. 

1967 

А 87 

8 

Архипова Н.И. Исследование систем управления: Учебное пособие для вузов / Н.И. Архипова, 

В.В. Кульба, С.А. Косяченко. – М.: “Издательство ПРИОР”, 2002. – 384 с. 

Книга содержит максимум сведений, обязательных для любого специалиста в области 

управления. Материал пособия представляет собой фундамент для ряда последующих 

управленческих дисциплин и отбирался таким образом, чтобы его изложение было доступно 

для студентов, еще не изучавших управление, информатику, делопроизводство, но уже 

знакомых с общеобразовательными и математическими курсами высшей школы. 

2313 

А 93 

8 

Аудит адміністративної діяльності: Теорія та практика / Пер. з англ. В. Шульга.- К.: Основи, 

2000. - 190 с. 

Підручник з аудиту адміністративної діяльності (ААД) дає огляд як теоретичних аспектів, так 

і практичної аудиторської роботи, зокрема питань адміністрування, регулювання та організації 

аудиторської роботи. Підручник проілюстровано численними прикладами та графічними 

матеріалами. 

485 

Б 12 

8 

Бабкіна М.І. Інформаційна типологія в проектній діяльності: Методичний посібник. – Львів: 

ЗУКЦ, ПП НВФ БІАРТ, 2008. – 52 с. 

970 (ІПСП) 

Б 14 

8 

Багли Джон. Успешный фандрайзинг / Пер. с англ.. В.В. Штефан // Под общей ред. С.А. Куц. – 

К.: Атика, 2006. – 264 с. 

В книге подробно освящаються технологи фандрайзинга, принципы работы с жертвувателями, 

особенности разных стран и даються полезные советы на основе практического опыта работы 

в сфере фандрайзинга. 

179 (ІПСП) 

Б 28 

8 

БатенкоЛ.П. Управління проектами: Навч. посіб. / Л.П. Батенко, О.А. Загородніх, В.В. 

Ліщинська. - К.:КНЕУ, 2003. - 231с. 

3129 

Б 40 
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8 

Безпалько О.В. Соціальне проектування: навч.посіб. / О.В.Безпалько. – К., 2010. – 128 с. 

У посібнику розглядаються питання понятійного апарату та процесу соціального 

проектування. У додатках подано різноманітні матеріали на допомогу студентам. 

1192 (ІПСП) 

Б 43 

8 

Беляцкий Н.П. Менеджмент. Основы лидерства: Учеб. пособие / Н.П. Беляцкий. – Мн.: Новое 

знание, 2002. – 250 с. 

Пособие систематизирует знания в области управления персоналом и концентрируется на 

проблемах лидерства. 

2550 

Б 44 

8 

Богоявленська Ю.В. Проектний аналіз: Навчальний посібник. - Київ: «Кондор», 2004. - 336 с. 

У навчальному посібнику розглядаються питання, які мають першочергове значення для 

економістів та менеджерів усіх рівнів - питання проектного управління та проектного аналізу. 

Дана методологія аналізу проектних рішень, розробки та обгрунтування проектів для 

задоволення суспільних та особистих потреб. Розглянуті сучасні теорії управління проектами, 

концепції, поняття, методи та підходи, які використовуються у світовій практиці при 

прийнятті проектних рішень, особливо в умовах невизначеності та ризику, та їх аналіз. 

Представлено інструментарій проектного аналізу, методики порівняння, обгрунтування, 

вибору, оцінки проектів шодо маркетингової технології, організаційної, екологічної, 

соціальної життєздатності, фінансової та економічної привабливості. Викладений сучасний 

теоретичний базис управління використання капіталу в рамках проекту, сформульована 

сутність і мета цього управління, розглянуті його методологічні системи та інструментарій. 

989 (ІПСП) 

В 19 

8 

Васильєв В.В., Мокряк В.Л.Соціологічний моніторинг діяльності керівника: Навч. посіб. – Д.: 

РВВ ДНУ, 2002. – 112 с. 

Викладені питання щодо соціологічного аналізу стилю управлінської діяльності, діагностики 

й консультування в роботі з підбору, ділової оцінки та професійного росту керівників. 

б/н (ІПСП) 

В 24 

8 

Введение систематического наблюдения за результатами в проектной работе в сфере ЭОДС. 

Пособие по реализации проекта концепции – 2008 

б/н (ІПСП) 

В 14 

8 

Відкритий Світ. – 2001. – лютий. – 24 с. 

666 

В 68 

8 

Володькина М.В. Стратегический менеджмента: Учеб. пособие. – К.: Знання-Прес, 2002. – 149 

с. 
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Эта книга - одно из первых учебных пособий по данной проблематике, опубликованных в 

Украине. Опираясь на новейшие отечественные и зарубежные исследования, автор 

рассматривает проблемы, связанные с формированием стратегии современных предприятий в 

условиях трансформации национальной экономики к рыночным отношениям. 

1748 

Л 64 

8 

Вороненко Ю.В., Литвинова О.Н. Менеджмент та лідерство в медсестринстві. – Тернопіль, 

2001.- 368 с. 

Підручник містить 9 розділів, у яких викладено основні моменти управлінської діяльності в 

галузі охорони здоров’я. 

1139 (ІПСП) 

Г15 

8 

Галушко В.П. Діловий протокол та ведення переговорів: Навчальний посібник. – вінниця: 

НОВА КНИГА, 2002. – 226 с. 

2014 

Г 85 

8 

Гріфін Р. Основи  менеджменту: Підручник / Р. Гріфін, В. Яцура; Наук. ред. В. Яцура. –Львів: 

БаК, 2001.- 624 с. 

Підручник відображає головні тенденції світового  ринку і базової  освітньої літератури    в 

галузі менеджменту , орієнтує на використання  практичних  підходів та унікальних   за  

природою інтерактивних методів навчання  студентів. 

б/н 

Д 18 

8 

Даниленко Л. Інноваційний освітній менеджмент: Навчальний посібник. – К.: Главник, 2006. – 

144 с. 

У посібнику розкрито сутність сучасної теорії менеджменту інновацій в освіті, подано 

авторську методику визначення рівня готовності керівників ЗНЗ до управління інноваційною 

діяльністю, яка забезпечує стабільне функціонування і розвиток закладу освіти в ринкових 

умовах на засадах інновацій та інвестицій. 

4202 

Д 17 

8 

Данильчук Л. А. Основы имиджа и этикета: Учебное пособие. - К.: Кондор, 2004. - 234 с. 

В пособии рассмотрены вопросы формирования стиля, создания образа успешного делового 

человека. 

4375 

Д 25 

8 

 Де Дж. Р. Деловая этика / Пер. с англ. Р.И. Столпера. – М.: ИГ «Прогресс», ИД «РИПОЛ 

КЛАССИК», 2003. – 736 с. 

3404 

Д 58 

8 



162 

 

Довідник донорських організацій та благодійних програм, що підтримують діяльність ОГС в 

Україні / Творч. центр ТЦК; упоряд.: Паливода Л. [та ін.]. – К., 2009. – 156 с. 

б/н (ІПСП) 

 

М 69 

8 

Діденко В. М. Менеджмент : Підручник. — К.: Кондор, 2008. — 584 с.  

У підручнику систематизовано розглядається як в теоретичному, так і в практичному плані 

сутність ключових понять, категорій менеджменту, основні теорії лідерства, впливу, влади, 

стилю управління, стратегії планування, прийняття рішень, формування колективу, 

особливості впровадження змін, впливу на неформальні групи, здійснення управлінського 

контролю, визначення ефективності управління. Підручник допоможе підготувати лекційний 

матеріал при викладанні курсу „Менеджмент", може слугувати унаочненням при проведенні 

семінарських занять, надасть допомогу при самоосвіті з питань менеджменту, при підвищенні 

кваліфікації фахівців. 

1432 (ІПСП) 

Д 67 

8 

Дональдсон Майкл К., Дональдсон Мими. Умение вести переговоры для "чайников".: Пер. с 

англ. - М.: Издательский дом "Вильяме", 2000. — 224 с. 

Ежедневно, на работе и дома, вам приходится общаться с людьми, добиваясь каких-то целей 

— это и есть то, что авторы называют переговорами! Книга, которую вы держите в руках, как 

нельзя лучше поможет вам взглянуть на себя со стороны и повысить свое мастерство общения 

с людьми. Книга поможет вам правильно подготовиться к переговорам. 

2518 – 2 екз. 

Ж 91 

8 

Журавлев В.Г., Добренькова Е.В. Становление эффективного менеджмента в России: Учеб. 

пособие / Под ред. В.И. Добренькова. – М.: Междунар. ун-т бизнеса и управления, 2001. – 182 

с. 

Книга не претендует на полное изложение общих проблем современного менеджмента. 

Внимание акцентрируется лишь на российских условиях управления. 

1695 

З-36 

8 

Застосування механізмів ефективності менеджменту в діяльності державних органів: Теорія і 

практика. – К.: “КМ Академія”, 2001. – 179 с. 

2573 

З-91 

8 

Зуб А.Т. Стратегический менеджмент: Теория и практика: Учебное пособие. – М.: Аспект 

Пресс, 2002. – 415 с. 

В учебном пособии изложены концепции стратегического менеджмента, имеющие широкую 

сферу применения в управленческой практике. Рассматриваются основные направления, 

задачи и подходы к проектированию и осуществлению организационных стратегий, 

анализируются антикризисные стратегии организаций и т.д. 

1749 

И 20 
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8 

Іванова О.Л. Менеджмент в соціальній роботі: Методичні рекомендації до навчального курсу 

для магістеріуму - .К.-Ужгород, 2000. – 42 с. 

Методичні рекомендації знайомлять з основами менеджменту неприбуткових організацій 

соціальної сфери. Соціальним працівникам для опанування знаннями та навичками з фахової 

підготовки соціального працівника вищого рівня. 

329 

И 44  

8 

Ілляшенко С.М. Управління інноваційним розвитком: проблеми, концепції, методи: Навч. 

посіб. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2003. – 278 с. 

У посібнику розглядаються теоретичні і методичні основи управління на ринкових засадах 

процесами інноваційного розвитку господарюючих суб’єктів у нестабільному ринковому 

середовищі перехідної економіки. 

3287 

И 69 

8 

Інструкція про облік роботи з клієнтами в центрах ССМ: Наказ №39 від 19.04. 2001 р. – К.: 

УДЦССМ, 2001. – 31 с. 

554 

Й 75 

8 

Йохна М.А., Стадник В.В. Економіка і організація інноваційної діяльності: Навчальний 

посібник. – К.: Видавничий центр «Академія», 2005. – 400 с.  

У посібнику висвітлено теоретичні засади інноваційної діяльності, роль інновацій у 

забезпеченні конкурентоспроможності сучасного підприємництва, типи і складові 

інноваційної політики та інноваційної стратегії підприємництва, джерела та методи пошуку  

інноваційних ідей. 

837 (ІПСП) 

К 30 

8 

Качанова Е. Ю. Инновационно-методическая работа библиотек: учеб. пособие / Е. Ю. 

Качанова ; ХГИИК ; науч. ред. А. Н. Ванеев. - СПб. : Профессия, 2007. - 336 с.  

В пособии рассматриваются основные понятия инновационно-методической деятельности 

библиотек, характеризуются этапы инновационных процессов, особенности реализации 

инноваций различных видов, технология изучения, управления и документирования 

инновационной деятельности. 

4492 

К 3 

8 

Кибанов А. Я. Управление персоналом: регламентация труда: Учебное пособие — 3-е изд., 

перераб. и доп. / А .Я.  Кибанов, Г.А. Мамед-Заде, Т.А. Родкина. — М.: Издательство 

«Экзамен», 2003. —480 с. 

В настоящем учебном пособии комплексно рассмотрены проблемы регламентации труда 

управленческого персонала: теоретические аспекты организации управленческого труда, 

методические разработки в области регламентации, организационное проектирование труда 

управленческого персонала, информационное обеспечение процессов регламентации, 

комплекс регламентов труда управленческого персонала в организациях. 
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б/н 

К 48 

 8 

Клегг Б.  Как провести  собеседование: Пер. с англ. / Под  ред. И. В. Андреевой. – СПб.: 

Издательский  Дом  «Нева» , 2003 . – 192 с. 

Эта книга рассказывает о самих  современных  методиках , разработках  и  способах  

выявления  личных  и профессиональных качеств  кандидатов на  вакансии. 

3388 

К 53 

8 

Книга молодого парламентарія або як, отримавши мандат, утримати його / Упор. З. 

Галковська, С.Яровий; Громадське об’єднання “Захист”. - К., 2000.- 84 с. 

Це видання є своєрідним посібником, у якому описані правила створення іміджу політика і 

лідера, ефективної організації його роботи, стосунків з оточенням, створення психологічної 

стабільності. 

2357 

К 55 

8 

Кобиляцький Л. С. Управління проектами: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2002. — 200 с. 

У пропонованому навчальному посібнику розглянуто комплекс питань з методології 

управління проектами. Описано технологію розробки проекту, методи і показники оцінки 

його ефективності, а також технологію вибору виконавців, розрахунку кошторису і бюджету 

проекту, розробки графіків його реалізації. Розкрито процедури й технології мінімізації 

ризику при підготовці та реалізації проекту. Для студентів усіх форм навчання вищих 

навчальних закладів, керівників підприємств і фахівців, які займаються підготовкою та 

реалізацією проектів. 

2402 

К 56 

8 

Ковров А.В. Психологические аспекты ведения переговоров. – М.: Бератор-Пресс, 2003. – 200 

с. 

Книга будет интересна и полезна всем тем, чья деятельность связана с умением вести 

переговоры, кто хочет больше узнать о самом себе и окружающих. 

3770 

К 58 

8 

Кожушко Л.Ф., Скрипчук П.М. Екологічний менеджмент: Підручник. – К.: ВЦ «Академія», 

2007 – 432 с.  

У підручнику системно розглянуто становлення, сутність і методичні основи екологічного 

менеджменту як різновиду управління і сфери наукового дослідження. 

810  (ІПСП) 

К 59 

8 

Козоріз В.П. Основи кадрового діловодства. – К.: ДЦССМ, 2004. – 136 с. 

У навчальному посібнику висвітлено питання документування, організації роботи з 

документами у процесі управління кадрами державної служби згідно з вимогами Кабінету 

Міністрів України щодо діловодства; подано зразки сучасних типових документів, технологію 



165 

 

їх оформлення і практичні рекомендації щодо обліку кадрів, підготовки розпорядчих 

документів із кадрових питань, а також формування наказів і записів до трудових книжок. 

3931 

К 61 

8 

Колпаков В. М. Теория и практика управления жизнедеятельностью и деятельностью  

человека : опорный конспект лекций – К., 2003. – 18 с. 

б/н (ІПСП) 

К 64 

8 

Корпоративная социальная ответственность: Экспертная оценка и практика в Украине/ 

Сборник статей и рекомендацій. – К., 2008. – 160 с. 

715 (ІПСП) 

К 78 

8 

Кравченко А.И. Социология менеджмента: Учеб. пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ, 1999. – 

366 с. 

Данная публикация поможет читателю найти ответ на вопросы: почему между начальниками 

и подчиненными неизбежны конфликты, выполняет ли мафия полезные функции в 

социальной иерархии, чем различаются между собой два культурных типа управления – 

менеджмент и административная система 

1164 

Л 84 

8 

Лукашевич М.П., Туленков М.В. Менеджмент соціальної роботи: Теорія і практика: Навч. 

посіб. – К.: Каравела, 2007. – 296 с. 

У пропонованому посібнику подане системне бачення менеджменту соціальної роботи як 

вирішального організаційного чинника упорядкування та удосконалення соціального захисту 

незахищених верств населення. 

997 (ІПСП); 4409 

Л 84 

8 

Лукашевич Н. П. Самоменеджмент. Теория и практика / Учебник - К.: Ника- Центр, 2007,-344 

с. 

В учебнике рассмотрены теоретические основы самоменеджмента, проанализированы его 

основные теоретические концепции, сущность, функции и этапы, исследована его природа, 

обоснована адаптивно-развивающая концепция. Предложена система социальных технологий, 

практических методик самоменеджмента в виде Практикумов для каждого этапа деловой 

карьеры. 

131 (ІПСП) 

Л 84 

8 

Лукашевич Н. П. Теория и практика самоменеджмента: Учеб. пособие. - 2-е изд., испр. - К.: 

МАУП, 2002. - 360 с. 

В учебном пособии рассмотрены теоретические основы самоменеджмента, проанализированы 

его основные теоретические концепции, сущность, функции и этапы. Исследована природа 

самоменеджмента, обоснована его адаптивно-развивающая концепция. Предложена система 
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социальных технологий, практических методик самоменеджмента в виде практикумов для 

каждого этапа деловой карьеры и соответствующих направлений самоменеджмента. 

2403 

Л 89 

8 

Львівська модель подолання йододефіциту на обласному рівні/ Авт. укладачі: Іванова 

Людмила, Труш Олена. – К., 2007. – 103 с. 

б/н (ІПСП) 

М 14 

8 

Майерс Б. Р. Рекламный менеджмент: Пер с англ. – 5-е изд. – М.; СПб.; Издательский дом 

«Вильямс», 2001. – 784 с. 

Пятое издание книги «Рекламный менеджмент» содержит материал, затрагивающий все 

аспекты управления сферой современной рекламы. 

2706 

М 15 

8 

Макаров В.В. Социальное управление: Учебное пособие. - 2-е изд. - М., 2000.- 63 с. 

В данном учебном пособии автор, обобщив и проанализировав имеющуюся информацию в 

сфере управления, особое внимание уделил вопросам, представляющих интерес людей, чья 

деятельность связана с менеджментом в социальной сфере. 

180 

М 22 

8 

Мамонтов С. Тактика ведения переговоров. – Спб.: Питер, 2002. – 160 с. 

2241 

Б 87 

8 

Марк Браун Досягнення успіху в менеджменті проектів – 2-ге видання. – К., 1998. – 96 с. 

982 (ІПСП) 

М 26 

8 

Маркетинговий аналіз: навч. посіб. / за заг. ред. Липучка В.В. – К.: Академвидав, 2007. – 216 с. 

У посібнику розкрито сутність і загальні засади маркетингового аналізу як основного 

елементу управління виробництвом і збутом товарів (послуг). 

809 (ІПСП) 

М 36 

8 

Маценко В. Технологія іміджу. – К.: Главник, 2005. – 96 с. 

У книзі подаються основні технології і техніки створення сучасного позитивного іміджу в 

максимально зручній для ділової людини формі, конкретні поради щодо опанування основами 

психологічних знань у сфері спілкування з людьми. Засвоївши зміст книги Ви зможете значно 

збільшити силу свого впливу на людей, краще їх зрозуміти, ефективно поводитися у вузькому 

колі, на нарадах, при виголошенні промови перед аудиторією, набути впевненості в собі, 

уміло розпорядитися тим, чим обдарувала Вас природа. 

б/н (ІПСП) 

М 50 

8 
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Менеджмент социальной работы: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Под ред. 

Е.И.Комарова, А.И.Войтенко.- М.: ВЛАДОС, 2001.- 288 с. 

В учебном пособии, подготовленном специалистами в области управления социальной 

работой, рассматриваются функции, структура и методы управления социальной работой; 

социальные проекты, планирование и региональные модели, а также культура управления и 

эффективность социальной работы. 

44 

М 50 

8 

Менеджмент:  Ситуаційні вправи: Навч. посіб. / Упоряд.: О. І. Сидоренко, П. С. Редько. – К.: 

Навч.-метод. Центр „Консорціум із удоскон. менеджмент-освіти в Україні”, 2004. – 568 с. 

У збірнику вміщено ситуаційні вправи, які відбивають різні аспекти менеджменту українських 

та іноземних компаній, що функціонують на вітчизняному ринку. 

3876 

М 50 

8 

Менеджмент: Методичні вказівки до ситуаційних вправ: Навч. посіб. / Упоряд.: О. І. 

Сидоренко, П. С. Редько. – К.: Навч.-метод. Центр „Консорціум із удоскон. менеджмент-

освіти в Україні”, 2004. – 600 с. 

У збірнику вміщено методичні вказівки до ситуаційних вправ, що подані у виданні: 

„Менеджмент: Ситуаційні вправи” (К., 2004). Пропоновані для використання у вищих 

навчальних закладах ситуації відбивають різні аспекти менеджменту українських та іноземних 

компаній, що функціонують на вітчизняному ринку. 

3877 

М 50 

8 

Менеджмент: Учеб. пособ. / Под ред. Э.М. Короткова. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 220 с. 

Особое внимание в книге уделяется терминологии менеджмента. Это является дополнением к 

ответам на поставленные вопросы и обращает внимание на необходимость 

терминологической «строгости» мышления, а также учит самостоятельно конструировать 

корректные определения. 

3441 

М 66 

8 

Митрошенков О.А. Эффективные переговоры: Практическое пособие для деловых людей. – 

М.: Инфра - М, 2003. –288 с. 

Книга подскажет наиболее короткий путь к победе, поможет выйти из тупиковой ситуации во 

время переговорного процесса. 

2489 

М 91 

8 

Мурашко М.І. Менеджмент персоналу: Навч. – практ. посіб. – К.: Знання, 2002. – 311 с. 

У книзі докладно розкриваються основні принципи формування організації, стратегії 

ефективного менеджменту, методи управління, планування, добору, навчання працівників, 

формування команди. 

2010 

Н 27 

8 
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Написання проекту : тренінг. - К. : Творчий центр Каунтерпарт, 1996. – 87 с. 

б/н (ІПСП) 

Н 35 

8 

Національні заощадження та економічне зростання / Інститут економічного прогнозування; За 

ред. Б.Є. Кваснюка. – К.: "МІГ Леся", 2000. – 304 с.  

У роботі викладено концепцію розвитку системи національних заощаджень України, їх 

фінансових джерел та механізмів конвертації в інвестиції, фонду нагромадження валового 

внутрішнього продукту як головної передумови економічного зростання.  

3945 

Н 49 

8 

Нельсон Б. Умение управлять для «чайников».:Пер с англ. – М.: Изд. Дом «Вильямс», 2000. – 

208 с. 

В книге даются сведения о средствах, с помощью которых можно эффективно управлять 

людьми, проектами и рабочими группами. 

2627 

О- 53 

8 

Олдкорн Р. Основы менеджмента: Учебник/ Пер. с англ. Предисл. крусск. изд. д.э.н., проф. 

Голубкова Е.П. - М.: Издательство «Финпресс». 1999. - 320 с. 

Самый популярный учебник в Великобритании, где изложены основы теории менеджмента: 

принципы анализа тенденций в окружающем мире, выбор стратегии достижения цели, 

изучение рынка, политика в области покупок, кадровая и финансовая политика. Вместе с тем в 

книге много внимания уделяется повседневной практической работе менеджера — мотивации 

персонала, принятию решений и устранению проблем, умению контролировать процессы как 

в сфере бизнеса, так и вне его. Даются практические советы по совершенствованию менедже-

ром своей работы. 

б/н 

О-54 

8 

Оливер Д. Как победить в переговорах: Пер. с англ. / Под ред. И.В. Андреевой. – СПб.: 

Издательский Дом «Нева», М.: «ОЛМА-ПРЕСС Инвест», 2003. – 192 с. 

 Эта книга рассказывает о хитростях и приемах, используемых в переговорах, которые 

необходимо знать каждому, кто так или иначе связан с торговлей и продвижением товаров. 

Рекомендации автора  помогут захватить инициативу, добиться для себя наилучших условий и 

заключить выгодную сделку. 

3399 

О-64 

8 

Организационное поведение в таблицах и схемах / Под ред. Г.Р. Латфуллина, О.Н. Громовой. 

– М.: Айрис-пресс, 2002. – 288 с. 

В учебном пособии впервые представлены основы дисциплины «Организационное 

поведение», в наглядном систематизированном изложении в виде рисунков, графиков, схем; 

такой подход к изложению управленческих дисциплин облегчает усвоение сложных понятий. 

Учебное пособие предназначено для раскрытия проблем поведения организаций, групп, 

индивидов в конкретной среде для повышения эффективности их деятельности. 

3303 
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К 17 

8 

Організація та діяльність груп взаємодопомоги при консультативних пунктах «Довіра» 

центрів ССМ \ За ред. Лазоренка Б.П. – К., 2005. – 88 с. 

594 (ІПСП) 

О-75 

8 

Осовська Г.В. Комунікації в менеджменті: Курс лекцій. – К.: “Кондор”, 2003. – 218 с. 

Розглянуті питання організації усного спілкування, писемної комунікації. 

2562 

П 19 

8 

Пасмор Н. П. Бібліотечно-інформаційне забезпечення самостійної роботи студентів: К.: 

Кондор, 20076. — 116с. 

Висвітлено актуальні проблеми бібліотечно-інформаційнош забезпечення самостійної роботи 

студентів вищих навчальних закладів. Розкрито вплив основних чкнників на трансформацію 

функцій бібліотеки ВНЗ в умовах реформування вищої освіти та інформатизації суспільства. 

Проаналізовано сучасний рівень задоволення інформаційних потреб студентів навчальних 

закладів бібліотечними засобами. Визначено зміст і структуру документного, інформаційного 

та когнітивного складників діяльності бібліотек вищих навчальних закладів, яка базується на 

ефективному використанні комп'ютерних технологій, бібліотечних Web-сайтів та електронних 

баз даних. 

4394 

П 22 

8 

Пашутинський Є. К. Посадові інструкції: Освіта, культура, мистецтво. (Кадри підприємства) 

(2-е вид., стереотип.). — К.: КНТ, 2008. — 240 с. 

У виданні представлено зразки посадових інструкцій працівників, які зайняті в галузях освіти, 

культури та мистецтва. Інструкції містять основні або типові положення. Роботодавець може 

доповнювати інструкції роботами, які входять до складу статутів, регламентів та інших 

нормативних документів, установлених адміністрацією за погодженням із профспілковим або 

іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом. 

4452 

П 27 

8 

Перелыгина Е.Б. Психология имиджа: Учебное пособие. – М.: Аспект Пресс, 2003.– 223 с. 

2349 

П 29 

8 

Петрович Й.М. Менеджмент організацій: Методи виконання випускних робіт. Навч. посібник. 

/ Й.М.Петрович, А.В. Дубодєлова, І.Г.Устінова Новаківський.- Львів: Видавництво 

Національного університету "Львівська політехніка", 2000. - 160 с. 

Вперше узагальнено-методичні вимоги до виконання дипломних проектів і магістерських 

робіт із спеціальності "Менеджмент організацій", зокрема до їх тематики і структури, 

написання окремих розділів, використання статистичних і економіко-математичних методів і 

досягнень сучасної інформатики у вирішенні складних проблем управління, нових підходів до 

економічної оцінки проектних управлінських рішень. Значну увагу приділено оформленню 

розрахунково-пояснювальної записки та графічного матеріалу випускних робіт, організації їх 
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захисту. Зроблено першу спробу концептуально викласти вимоги до виконання та організації 

захисту бакалаврських робіт. 

1946 

П 59 

8 

Порядок ведения трудових книжок / Сост.: А.Г.Третьякова, А.В. Казмирчук, Т.А. Староверова. 

– Х.: „Райдер”, 2002. – 68 с. 

3294 

П 55 

8 

Порядок ведення трудових книжок працівників: Бібліотека журналів "Отдел Кадров", "Праця і 

Закон" — К.: "Маркет Консалтінг" • "СофтАрт", 2003. - 80 с. 

Книгу присвячено веденню трудових книжок працівників на підприємстві, в організації та 

установі. Висвітлюються вимоги до ведення трудових книжок, наведено приклади 

оформлення записів у трудовій книжці, а також запитання-відповіді,- Нормативно-правові 

акти, що включені до збірника, наведені станом на 1 вересня 2003 р. 

б/н 

П 61 

8 

Посадові інструкції. З можливістю копіювання – К.: С.В.Д. ТРЕЙДІНГ, 2001. – 88 с. 

2531 

П 61 

8 

Посібник для менеджерів молодіжних неурядових організацій по співробітництву з органами 

державної влади та місцевого самоврядування /  Л.Єльчева, А.Круп’як, В.Купрій; Дитячо-

молодіжне об’єднання “Клуб “Компас”. – К., 2000. – 60 с. 

3066 

П 65 

8 

Почепцов Г.Г. Профессия: имиджмейкер . – 2-е изд., испр. и доп. – СПб.: Алетейя, 2000. – 

256с. 

Почепцов Г.Г., доктор философских наук, президент Украинской ассоциации паблик 

рилейшинз, профессор Института международных отношений Киевского национального 

университета им. Т. Шевченка. 

1769 

П 69 

8 

Практикум по психологии профессиональной деятельности и менеджмента: Учеб. пособ. – 2-е 

изд. / Под ред. Г.С. Никифорова, М.А. Дмитриевой, В.М. Снеткова. – СПб., 2001. – 240 с. 

Учебное пособие предназначено для формирования у читателя необходимых практических 

умений в решении задач психологического обеспечения профессиональной деятельности и 

менеджмента. 

б/н 

П 76 

8 

Принципи успішної ПР-діяльності: Практ. посіб. / Ресурсний центр розвитку громад. Орг. 

“Гурт”. Донецький міськ. Благодійн. Фонд “Доброта”; Упоряд. О. Чередайко. – К.: Вид. Дім 

“КМ Академія”, 2001. – 78 с. 
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Посібник розглядає коло питань, які входять до сфери “паблік рілейшнз” (ПР) – науки, що 

займаються організацією комунікативного простору сучасного суспільства. Основну увагу 

присвячено формам та методам роботи відділів громадських зв’язків, їхнім взаєминам із ЗМІ, 

подано практичні поради та рекомендації. 

2493 

Р 12 

8 

Рааб М., Кадыров Ф. Н., Исаков А. Ю. Технологический менеджмент в области 

здравоохранения. Стратегия и экономика оснащения ЛПУ. – М.: ГРАНТЬ, 2003. – 248с.  

Настоящее издание является результатом реализации совместног российско-швейцарского 

проекта по совершенствованию системы охраны материнства и детства в трех российских 

регіонах – Самаре, Нижнем Новограде и Перми.Помимо обмела специалистами и программ 

обучения, медицынским учреждениям было предоставлено современное медицинское 

оборудование для діагностики и лечения. 

б/н (ІПСП) 

Р 47 

8 

Решетников А.В. Процессное управление в социальной сфере: Руководство. – М.: Медицина, 

2001. – 504 с. 

2175 

Р 60 

8 

Родченко В.В. Международный менеджмент: Учеб. пособие. – К.: МАУП, 2000. – 240 с. 

В учебном пособии проанализированы вопросы международного экономического 

сотрудничества, новое в управлении за рубежом, международные системы качества, а также 

особенности менеджмента  США, Японии, стран Западной Европы. 

1682 

Р 17 

8 

Розработка социального проекта: рабочие материалы тренинга: 27-28 апреля 2004 г. - Белая 

Церковь, 2004. – 79с. 

б/н (ІСПС) 

С 24 

8 

Світовий досвід управління персоналом: Навч. програма дисципліни за спеціальністю 

8.150101 і державна служба (спеціалізація “Кадровий менеджмент”) / Розроб.:В.В. Васильєв, 

Ю.В. Борисова. – Дніпропетровськ, 2002. – 18 с. 

2064 

С 31 

8 

Сегне П. Танец перемен: новые проблемы самообучающихся организаций: Пер. с англ. / П. 

Сегне, А. Клейнер, Р.  Шарлота. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2003. – 624с. 

«Танец перемен» – это подробное и всестороннее освещение технологии управления 

переменами, наиболее полная и обстоятельная энциклопедия практики реформирования 

организации. В книге показано, что и как могут сделать корпорации для решения проблем, 

неизбежно возникающих в ходе даже самых успешных преобразований и являющихся 

естественной частью процесса глубинных перемен. 

3289 
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С 69 

8 

Соціальна політика та менеджмент у соціальній роботі / Під заг. ред. І.Звєрєвої, Г. 

Лактіонової. — К.: Наук, світ, 2001. — 53 с.  

До збірки, що пропонується увазі спеціалістів із соціальної сфери, викладачам та студентам 

вищих навчальних закладів, громадьским організаціям, включено матеріали, що підготовлено 

для курсів підвищення кваліфікації соціальних працівників/соціальних педагогів, проведених 

Християнським дитячим фондом у рамках проекту "Соціальна освіта в Україні" на базі 

Академії праці та соціальних відносин. 

б/н 

С 69 

8 

Соціальна реклама в Україні: Сучасний стан та перспективи розвитку: Матеріали наукової 

конференції м. Київ, 18 листопада 2004 р. – К.: ПЦ «Фоліат», 2004. – 150 с. 

3890 

С 69 

8 

Соціальна робота: Менеджмент соціальної роботи: Навчальний посібник. - К.: ДЦССМ, 2003.- 

276с. 

У виданні подане авторське системне бачення менеджменту соціальної роботи як 

вирішального організаційного чинника здійснення соціальної політики в Україні. У посібнику 

предметно розглядається концептуальна еволюція, сутність та зміст цього суспільного явища, 

дається характеристика закономірностей, принципів і методів менеджменту соціальної роботи, 

його типологія, а також аналізуються управлінські відносини на макро- і мікро рівнях системи 

управління соціальною роботою. 

2959; 222 (ІПСП) 

С 77 

8 

Стадник В.В., Йохна М.А. Інноваційний менеджмент: Навчальний посібник. – К.: 

Академвидава, 2006. – 464 с. (Альма-матер) 

У посібнику узагальнено світовий і вітчизняний досвід управління інноваційними процесами в 

економіці, роль інновацій у забезпеченні конкурентоспроможності підприємств, особливості 

стратегічного і оперативного управління їх діяльністю. 

807 (ІПСП) 

С 81 

8 

Столяров Ю.Н. Как сохранить библиотечный фонд: Секреты старого книгохранителя: Учебно-

методическое пособие. – 2-е изд., дораб. и доп. – М.: Изд.-во МГУКИ, 2002. – 256 с. 

Эта книга учит, как обеспечить сохранность библиотечного фонда в процес се его обработки, 

хранения  и использования. Освещены правове, социальные и технологические факторы 

защиты фонда от противоправных действий читателей и библиотекарей, от неблагоприятных 

экологических, техногенных и иных воздействий. 

2436 

С 83 

8 

Стратегическое планирование : тренинг. – К. : Творчий центр Каунтерпарт, 1996. – 35 с. 

б/н (ІПСП) 

Т 19 
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8 

Тараненко В. Управление персоналом, корпоративный мониторинг, психодиагностика: Тесты 

для отбора персонала. – К.: Ника-Центр, 2002. – 240 с. 

В книге в популярной форме повествуется об отборе, отслеживании, прогнозировании, 

обучении и повышении качества персонала – обо всем том, что включает в себя система 

корпоративного  мониторинга персонала. 

3313 

Т 33 

8 

Теория и практика управления персоналом: Учеб.-метод. пособ. / Авт.-сост. Г.В. Щёкин. – 2-е 

изд., стереотип. – К.: МАУП, 2003. – 280 с.: ил. – Библиогр. В конце разд. 

761 (ІПСП) 

Т 33 

8  

Теорія і практика соціальної роботи: менеджмент соціальної роботи: Робочі матеріали 4 -16 

грудня 2000 року. - К.: АПСВ- CCF, 2000. – 200 с. 

291 – 2 екз. ; 178  

Т 33 

8  

Теорія і практика соціальної роботи: менеджмент соціальної роботи: Робочі матеріали 23-31 

березня 2001 року. - К.: АПСВ- CCF, 2001. – 180 с.  

472 

Т 36 

8 

Тесты и методики деловых игр для менеджера: Сб. / А.Б.Боровский, И.А. Грабська. – К.: 

МЗУУП, 1994. – 204 с. 

В книге представлены популярные психологические тесты, методики для самооценки и 

практические рекомендации, систематизированные в соответствии с основными аспектами 

профессиональной деятельности менеджеров и характеризующие их различные 

коммуникативные и личностные особенности. 

2395 

Т 45 

8  

Титов А.Б. Маркетинг и управление инновациями. – СПб: Питер, 2001. – 240 с. 

В учебном  пособии рассмотрены теоретические и методические вопросы организации, 

управления, оценки эффективности инновации в системе маркетинга. Инновационная 

деятельность как объект предпринимательства, большое  внимание уделяется формированию 

стратегии маркетинга инновационного проекта. 

2731 

Т 66 

8 

Третяк В.И. Менеджеру о менеджменте / В.И. Третяк, С.В. Платонов. – К., 1995. – 96 с. 

Книга содержит свыше тысячи советов и рекомендаций по организации эффективной 

управленческой деятельности. Большое внимание уделяется вопросам эффективного 

использования рабочего времени и его планированию, закономерностям организации 

управленческой деятельности и основам принятия решений, техники и технологии труда 

менеджера, социально-психологическим аспектам его управленческой деятельности. 

1683 
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Т 82 

8 

Туленков М. В. Сучасні теорії менеджменту: Навч. посіб. - К.: Каравела, 2007. - 304 с. 

Пропонований посібник присвячений аналізу концептуальних засад сучасного менеджменту і 

є першою в Україні узагальненою і концептуальною науково-методичною працею, у якій з 

системних позицій висвітлено сутність і зміст основних теорій, концепцій і моделей 

організації управління, що задіяні в реалізації державної соціальної й економічної політики та 

широко застосовуються у світовій управлінській практиці. 

4437 

Т 82 

8 

Туленков М.В. Концептуальні засади організації сучасного менеджменту: Монографія. – К.-

Ніжин: ТОВ „Видавництво „Аспект-Поліграф”, 2006. – 312 с. 

У монографії розглядається концептуальна еволюція менеджменту як соціального феномена, а 

також теоретико-методологічні підходи до визначення його сутності й можливостей 

застосування в управлінській практиці. Аналізуючи сучасний стан теорії та методології 

організації управління й управлінської діяльності, основні концепції та моделі сучасного 

менеджменту і технологічні засади управління різноманітними організаційними 

формуваннями незалежно від сфери та видів людської діяльності. 

4143 

Т 99 

8 

Тян Р.Б. Управління проектами: Підручник / Р.Б. Тян, Б.І. Холод, В.А.Ткаченко . – К.: Центр 

навчальної літератури, 2003. – 224 с. 

Розглянуто основи теорії та практики управління проектами. Подано основний понятійний 

апарат щодо етапів життєвого технологічного циклу розробки та реалізації організаційно-

економічних проектів, технологію управління та методи оцінки їх ефективності. 

3117 

У 67 

8 

Управлінські аспекти соціальної роботи : Курс лекцій. – К.: МАУП, 2002. - 376 с. 

У посібнику викладено вибрані лекції з навчального курсу підвищення кваліфікації 

працівників центрів соціальних служб для молоді за напрямом „Менеджмент соціальної 

роботи”. 

2998; 327 (ІПСП) 

У 92 

8 

Учитель Ю. Г. Разработка управленческих решений: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Антикризисное управление» и другим экономическим 

специальностям, специальности «Менеджмент организации» / Ю.Г. Учитель, А.И. Терновой, 

К.И. Терновой. — 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 383 с. 

Рассмотрены методологические основы разработки управленческих решений с точки зрения 

системного, целевого и процессного подходов; методы их подготовки (SWOT- анализ, метод 

прогнозных сценариев, метод морфологического анализа и др.); концептуальные основы 

принятия и реализации управленческих решений. 

4498 

Х 14 

8 
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Хенсен Г.Б. Учебное пособие по БРАТР для специалистов по производственной ориентации. – 

М., 2000. – 211 с. 

1210 

Х 69 

8 

Ходжсон Джейн. Ефективне ведення переговорів: Пер. з англ. /  За ред. Л.І. Байсарі. – 

Дніпропетровськ: Баланс-Клуб, 2002. – 252 с. 

Книга розглядає найновітніші технології ведення переговорів. 

2563 

Ш 47 

8 

Шендеровский К.С. Организационные и методические аспекты управления персоналом служб 

социальной сферы: Учебно-метод. сб. для самообразования и разных форм повышения 

квалификации руководителей соц. служб. - К., 2002. - 117 с. 

В сборнике представлен поисковый материал по вопросам управления персоналом в 

социальных службах. Особенное внимание обращается на роль социальных работников и 

социальных служб в контексте закономерностей становления социальной политики в 

Украине, оценку качества социальной работы и другие составные процесса управления 

персоналом служб социальной сферы. Сборник рассчитан для менеджеров и руководителей 

социальных служб, тренеров программы «Социальная работа в Украине», для всех, кто 

интересуется вопросами становления и развития социальных служб, социальной работы в 

Украине. 

1950 

Ш 47 

8 

Шендеровський К. С. Менеджмент у соціальній роботі. - К. : Главник, 2007. - 208 с. 

У посібнику представлено технологію менеджмента у соціальній роботі, як науки про людські 

можливості, за допомогою яких лідери - керівники організації соціальної роботи - досягають 

цілей, результатів, успіху допомоги, підтримки, спасіння, реабілітації, адаптації учасників 

планів, проектів, програм, технік, процедур соціальної роботи. 

1367 (ІПСП); 517 (ІПСП) 

Ш 47 

8 

Шендеровський К.С. Управління соціальною роботою з дітьми та молоддю: Менеджмент 

соціальної служби: Навч.-метод. з6. для спеціаліста з соц. роботи системи центрів соц. служб 

для молоді м. Києва. - К., 2002. - 158 с. 

В збірці представлені матеріали з основних питань розуміння, впровадження та розвитку 

менеджменту соціальної служби як складової частини соціального управління. Навчально-

методична збірка розрахована на менеджерів, керівників, спеціалістів соціальних служб, 

тренерів партнерської програми "Соціальна освіта в Україні", лідерів недержавних 

організацій, які розвивають соціальну роботу, та всіх, хто цікавиться питаннями становлення 

професійної соціальної роботи в Україні. 

1949 

 



176 

 

8.1 Паблик рилейшнз 
Б 14 

8.1 

Багмут А. Й. Інтонаційна виразність звукового мовлення засобів масової інформації : 

монографія 

 / А. Й. Багмут, Т. О. Бровченко, І. В. Борисюк, Г. П. Олійник – К. : Наукова думка, 1994. – 190 

с. 

211 (ІПСП) 

И 26 

8.1 

Игнатьев Д. Настольная энциклопедия Public Relations. / Д. Игнатьев, А. Бекетов, Ф. 

Сарокваша. - М.: Альпина Паблишер, 2002.- 229 с. 

Книга описывает основные инструменты Public Relations и дает практические рекомендации 

по ключевым направлениям PR-деятельности. Все приемы проиллюстрированы большим  

количеством оригинальных примеров из практики ведущих российских и западных компаний. 

2328 

М 74 

8.1 

Мойсеєв В.А. Паблік рілейшенз: Навч. посіб. – К.: Академвидав, 2007. -  224 с.  

У посібнику розкрито сутність, принципи, нормативно-правові, етичні засади паблік 

рілейшенз (ПР) як сфери професійної діяльності, умови їх ефективності, роль у забезпеченні 

функціонування фірми (організації). 

808 (ІПСП) 806 

П 56 

8.1 

Пономарев Н.Ф. Святи с общественностью: социаоьно-психологические аспекти\ы: учебное 

пособие. – СПб: Питер, 2008. – 208 с. 

763 (ІПСП) 

П 86 

8.1 

Психологические основы «Паблик рилейшнз». - 2-е изд. / Е. Богданов, В. Зазыкин. – СПб.: 

Питер, 2003. – 208 с. 

Книга является систематизированной психологической работой, выполненной в жанре 

учебного пособия по проблеме психологических основ паблик рилейшнз. 

2781 

Х 20 

8.1 

Харрисон Ш. Связи с общественностью. Вводный курс: Пер. с англ. / Под ред. Г.Е. Алпатова. - 

СПб.: Издательский Дом «Нева»; М.: ОЛМА-ПРЕСС Инвест, 2003. – 368 с. 

Данная работа станет идеальной отправной точкой для тех, кто только начинает изучать 

основные принципы работы в сфере паблик рилейшнз, будет, безусловно, полезна опытным 

практикующим специалистам в области маркетинга, рекламы и  PR, а студентам вузов 

послужит незаменимым учебным пособием по курсу «Связи с общественностью». 

3401 

Ш 65 

8.1 

Шишкина М. А. Паблик рилейшнз в системе социального управления. – СПб.: Изд-ва 

«Паллада-медиа», СЗРЦ «РУСИЧ», 2002. – 444 с. 
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1903 – 2 екз. 

 

8.2 Стратегічний менеджмент 

Д 53 

8.2 

Дмитренко Г.А. Стратегічний менеджмент: цільове управління персоналом організацій: Навч. 

посібник. – К.: МАУП, 1998. – 188 с. 

У пропонованому посібнику розкрито механізм управління персоналом організацій у сфері 

матеріального виробництва на сонові застосування над демократичної і водночас 

наджорстокої кваліметричної оцінки персоналу підприємств, що погоджує кінцеві цілі 

організації з результатами діяльності працівників. 

1681 

Б 48 

8.2 

Сигрид Бергфельд, Аня-Кристина Байер, Кристина Юнгрос Развитие организации: на пути к 

изменениям. – Форум Сюд, 2008. 

б/н (ІПСП) 

С 83 

8.2 

Стратегический менеджмент и глобализация мировой  экономики. – М.: Международный у-т 

бизнеса и управления, 2001.- 283 с. 

Учебное пособие призвано дать ответ на вопрос о выработке оптимальной концепции 

менеджмента в новых условиях глобализации экономики. 

1692 

С 83 

8.2 

Стратегія діяльності 2009-2012. Новий час. Нові виклики. Нові підходи./ Український форум 

благодійників. – 11 с. 

б/н (ІПСП) 

 

8.3 Соціальний менеджмент 

Б 90 

8.3 

Бугера В. Социально-адекватный менеджмент. В поисках новой парадигмы. – М.: 

«Академия», 2001. – 272 с. 

Книга посвящена проблеме, имеющей теоретическое и практическое значение, что определено 

как новизной ее постановки, так и практической значимостью, обусловленной спецификой 

периода социальной трансформации в Украине. 

2215 

Г 83 

8.3 

Григорьева Н.С., Моргунов Е.Б., Чубарова Т.В. Учебные программы по специализации 

«Социальный менеджмент» / Под ред. Т.В. Чубаровой Т.В. – М.: Московская высшая школа 

социальных и экономических наук; Дело. – 1998. – 48 с. 

Предназначена для преподавателей и студентов, специализирующихся в области организации 

и управления социальными службами. 

4281 

М 15 
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8.3 

Макашева З.М. Социальный менеджмент: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 

207 с. 

В книге расскрываются основные положения социального менеджмента как одного из 

элементов системы управления экономикой. 

2230; 2520 

С 69 

8.3 

Социальный менеджмент / Под ред. С.Д. Ильенковой. – М.: “Компания спутник”, 2001. – 87 с. 

В книге рассмотрены социальные процессы и их особенности, организационные структуры 

социального менеджмента, приемы социального мониторинга, социально-статистической 

диагностики и системного анализа. 

2223 

С 69 

8.3 

Социальный менеджмент: Учеб. пособие / Под ред. В.Н. Иванова, В.И. Патрушева. – М.: 

Высш.шк., 2001. – 207 с. 

Предлагаемое учебное пособие – первый в нашей стране опыт научного и учебно-

методического осмысления проблем управления в социальной области; управления 

социальными процессами, социальными структурами, социальными ресурсами. 

1472 

С 69 

8.3 

Социальный менеджмент: Учебник / Под ред. Д.В. Валового. – М.: ЗАО «Бизнес школа»; 

«Интел- Синтез», 2000. – 392 с. 

 В учебнике сделан обстоятельный анализ теории и практики социального менеджмента, 

раскрываются его правовые аспекты, основные функции и принципы социального управления. 

2698 

С 74 

8.3 

Спавочник слушателя факультета факультета социального менеджмента и социальной работы. 

2002/2003 – М.. : МВШСЄН, 2002. – 240 с. 

678 (ІПСП) 

C 74 

8.3 

Справочник слушателя факультета социального менеджмента и социальной работы. – М., 

2000. – 173 с. 

67 

 

9. Технології та методи соціальної роботи. 
А 47 

9 

Алексеєва В. О.  Технології соціальної роботи з дезадаптованими дітьми та молоддю / 

Валентина Алексеева, Лілія Кострищі. - К.: Шк. Світ, 2009. - 120 с.  

Посібник «Технології соціальної роботи з дезадаптованими дітьми та молоддю» — це одна зі 

спроб узагальнити пошукові та практичні напрацювання вітчизняних учених у роботі 

соціального педагога з дезадаптованими дітьми, дати картину дієвості соціальних технологій у 
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реабілітації таких підлітків. У книжці наведено приклади організації та проведення 

інтерактивних занять із профілактики ускладненої поведінки, розказано про соціально-

психологічні аспекти кримінальних відносин, про особливості роботи з дітьми алкоголіків 

тощо. 

1028 (ІПСП) 

Б 39 

9 

Безпальча Р. Ф. Технології роботи з ув'язненими. — К. : Главник,  2007. — 112 с.  

У посібнику представлено комплексну програму роботи з ув’язненими жінками. Авторкою 

розроблена система таких форм роботи як навчальні та психотерапевтичні тренінги, 

інтерактивні дискусії та бесіди; групи самодопомоги, психотерапевтичні заняття з арт- терапії, 

психотерапевтичного театру та інші. 

4584 

В 14 

9 

Вайнола P. X. Технології соціально-педагогічної роботи. Курс лекцій для студентів 

спеціальності 6.010105 « Соціальна педагогіка » денної та заочної форми навчання / Вайнола 

P. X., - К.: КМПУ імені Б. Д. Гринченка, 2008. - 152 с. 

У курсі лекцій до предмету „Технології соціально-педагогічної роботи" подано основні 

теоретичні положення щодо характеристики загальних технологій соціально-педагогічної 

діяльності і технологій організації соціально-педагогічної роботи з різними групами клієнтів; 

висвітлено можливості та умови ефективної реалізації загальнонаукових та специфічних 

методів в практиці соціально-педагогічної роботі; наведено принципи відбору організаційних 

форм соціально-педагогічної роботи та влучного їх застосування. 

582 (ІПСП) 

Д 95 

9 

Дюк А. В.  Социальные технологии  работы с населением  муниципальных  образований.- 

Обнинск:  Институт  муниципального управления; 2003. – 84 с. 

В книге проанализирована практика использования основных  социальных технологий  

работы с населением муниципальных образований на примере двух муниципалитетов. К 

основным социальным технологиям  автор относит информационную работу с населением и 

социальную диагностику социальных  интересов и потребностей жителей муниципалитетов 

методом телефонного опроса. 

3496; 3180 

З-13 

9 

Завадська Л. М. Технології професійної діяльності соціального педагога. Навчальний посібник 

для ВНЗ. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2008. -  240 с. 

У навчальному посібнику подано фундаментальні технології роботи соціального педагога у 

різних сферах професійної діяльності. 

820 (ІПСП) 

И 20 

9 

Иванов В.Н. Социальные технологии / В.Н. Иванов, В.И.  Патрушев. - М.: МГСУ, 1998. – 32 с. 

Учебно - методический материал предназначен для изучающих курс "Социальные 

технологии". Включает в себя программу учебного курса, тематический план и рекомендации 
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для проведения групповых занятий, предлагаются темы рефератов, дипломных работ, дается 

список литературы по проблемам социальных технологий. 

66 

К 20 

9 

Капська А. Й., Завацька Л. M., Грищенко С. В. Технології соціальної роботи в зарубіжних 

країнах. Навчальний посібник. - К.: Видавничий Дім «Слово», 2011. - 248 с. 

Навчальний посібник написаний згідно з вимогами організації навчального процесу в 

кредитно-трансферній системі. У посібнику вміщено навчальний матеріал дисципліни 

«Технології соціальної роботи в зарубіжних країнах», пропонується ґрунтовний виклад 

основних питань лекційного курсу. 

1368 (ІПСП) 

Л 43 

 

9 

Лекции по технологии социальной работы: В 3-х ч. Ч.1. / Под ред. Е.И.Холостовой.- М.: 

Социально технологический институт,1998. – 178 с.  

Выпуск "лекций по технологии соц. работы" представляет собой курс лекций, 

осуществляющих подготовку и переподготовку специалистов по социальной работе. В первой 

части - междисциплинарные технологии социальной работы.  

16 

Л 43 

9 

Лекции по технологии социальной работы: В 3-х ч. Ч.2. / Под ред. Е.И.Холостовой.- М.: 

Социально технологический институт,1998. – 138 с.  

17 

Л 43 

9 

Лекции по технологии социальной работы: В 3-х ч. Ч.3. / Под ред. Е.И.Холостовой.- М.: 

Социально технологический институт,1998. – 190 с.  

18 

Л 96 

9 

Лютий В.П.. Технологія соціальної роботи: Конспект лекцій: Розділ1. Загальні технології 

соціальної роботи. – К.: Академія праці і соціальних відносин, 2003. – 75 с. 

Конспект лекцій з курсу „Технології соціальної роботи”  є навчальним посібником, 

призначеним для використання під час лекцій та при підготовці практичних занять. Він 

містить тези лекцій першого розділу, що розкривають основні поняття курсу, характеристики, 

особливості, принципи побудови та структуру загальних технологій соціальної роботи, умови 

її використання, передбачені технологіями методи і форми організації соціальної роботи. 

3383 

П 12 

9 

Павленок П.Д., Руднева М.Я. Технологии социальной работы с различными группами 

населения: Учебное пособие/ Под. ред. проф. П.Д. Павленка. – М.: ИНФА-М, 2009. – 272 с.  

922 (ІПСП) 

Р 77 

9 



181 

 

Романовська Д. Д. Технології роботи з батьками. — К.: Главник, 2007, — 128 с.  

У посібнику представлено комплексну програму роботи з батьками. Запропоновані матеріали 

допоможуть батькам та педагогам об'єднати свої зусилля у виріщенні спільного завдання — 

виховання гармонійної, всебічно розвиненої особистості. 

4581 

С 29 

9 

Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий: В 2 т. Т. 2. М.: НИИ школьных 

технологий, 2006. –  816 с.  

Представлены около 500 технологий обучения, воспитательных и социально-воспитательных 

технологий. 

797 (ІПСП) 

С 29 

9 

Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий: в 2 т. Т.1. -  М.: НИИ школьных 

технологий, 2006. 816 с. 

Книга представлюет собой учебно-методическое пособие нового поколения. Представлены 

около 500 технологий обучения, воспитательных и социально-воспитательных технологий; в 

отдельной главе выделены педагогические технологии на основе применения современных 

информационных средств. 

846 (ІПСП) 

С 42 

9 

Скідін О. Л. Основи використання соціальних технологій в управлінні вищими закладами 

освіти: Навчальний посібник. – Запоріжжя: ЗДУ, 2003. – 277 с. 

У навчальному посібнику розглядаються поняття і структура навчальних соціальних 

організацій, їх види, специфіка використання соціальних технологій в управлінні персоналом, 

між групова взаємодіяв контексті трансформаційних процесів у сучасній системі освіти. 

3151 

С 69 

9  

Социальные технологии в 21 веке: Материалы студенческой научной конференции. -М.: СТИ 

МГУС, 2000. – 140 с. 

1-я часть: социальная работа опыт и проблемы. 2-я часть: социально-экономические процессы 

в обществе. 3-я часть: психолого-педагогические проблеми социальной работы в обществе. 

262 

С 69 

9  

Социальный заказ в Украине. Обеспечение и внедрение / Ассоциация поддержки гражданских 

инициатив "КОВЧЕГ". - Одесса, 2000. – 75 с. 

Издание посвящено вопросам разработки и внедрения в практику взаимодействия органов 

власти и некоммерческих организаций в Украине одной из самых эффективных социальных 

технологий - социального заказа. Особое внимание уделено социально-экономическим и 

правовым аспектам социального заказа, а также особенностям механизма его реализации на 

местном уровне. 

115 

С 69 

9 
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Соціальна робота: Технологічний аспект / За ред. проф. А.Й. Капської. – К.: ДЦССМ, 2004. – 

364 с. 

На основі глибокого вивчення та аналізу різних напрямів соціальної роботи в Україні в 

посібнику пропонуються теоретичні засади та окремі технології соціальної роботи з різними 

категоріями населення. 

4276 

С 69 

9 

Соцыальные технологии: актуальные проблемы теории и практики. Международный 

межвузовский сборник научных работ. - Выпуск 38 – К, 2008. – 471 с. 

1149 (ІПСП) 

Т 38 

9 

Технологии социальной работы в различных сферах жизнедеятельности / Под ред. Д.П. 

Павленка: Учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация 

« Дашков и К»,2006. – 596 с. 

В учебном пособии рассматриваются теоретико- методологические и практические проблемы 

применения технологий социальной работы в различных сферах жизнедеятельности. 

4052 

Т 38 

9 

Технологии социальной работы в различных сферах жизнедеятельности: Учеб. пособие / Под 

ред. проф. П.Д. Павленка. – М.: ИНФА-М, 2009. – 379 с. – (Высшее образование). 

921 (ІПСП) 

Т 38 

9 

Технологии социальной работы с детьми и подростками: Сб. ст. / Под ред. В.Н. Келасьева. – 

СПб.: Изд. – во С.-Петерб. ун-та, 2001. – 264 с. 

В книге описывается ряд новых технологий социальной работы с детьми и подростками. 

Рассматриваются методы подготовки социальной среды к появлению человека, профилактики 

насилия в семье, детской тревожности, организации социальной работы с детьми и 

подростками «групп риска» по месту жительства, технологии социальной работы с детьми с 

ограниченными возможностями и т.д. 

1694 

Т 38 

9 

Технологии социальной работы: Материалы для семинарских и практических занятий. Ч.1. / 

Под ред. П.Я. Циткилова. - Новочеркасск- Ростов н/Д, 1998 . - 270 с. 

36 

Т 38 

9 

Технологии социальной работы: Учебн. пособ. для ВУЗов / Под ред. И.Г.Зайнышева. -М.: 

ВЛАДОС, 2000. – 240 с. 

Учебное пособие раскрывает теоретико-методологические основы технологии социальной 

работы, инструментарий работы с различными категориями граждан по обеспечению их 

социальной защиты. 

43; 1977 
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Т 38 

9 

Технологии социальной работы: Учебник / Под общ. ред. Е.И.Холостовой. – М.: ИНФРА-М, 

2001. – 400 с. – (Сер. “Высшее образование”).  

Данный учебник составлен на основе курсов лекций, прочитанных в ряде ведущих вузов 

стране. Создание книги соответствуют предметному плану и программе курса. 

913 

Т 38 

9 

Технологии социальной работы: Учебник / Под ред. Е.И. Холостовой. – М.: ИНФРА-М, 2002. 

– 400 с. 

Данный учебник составлен на основе курсов лекций, прочитанных в ряде ведущих вузов 

России.  

2185; 439 (ІПСП) 

Т 38 

9 

Технология социальной работы: Учебник / А.А. Чернецкая. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 400 

с. 

Учебник содержит изложение основных понятий, вопросов и тем одноименного учебного 

курса и рассматривает технологии социальной работы в контексте социальных технологий как 

инструмент повышения качества жизни конкретных  социальных групп и общества в целом. 

4072 

Т 38 

9  

Технології соціальної роботи: Навчальний посібник / За заг.ред.А.Й.Капської. - К., 2000. – 372 

с. 

В навчальному посібнику представлено основні положення про найбільш гострі проблеми 

соціально-педагогічної допомоги і підтримки дітей та молоді; пропонуються окремі напрямки 

роботи та технології діяльності соціального педагога з окремими індивідами, групами, 

спільнотами; розкриваються оптимальні умови соціального становлення особистості.  

137 ; 600; 172 (ІПСП); 218 (ІПСП) ; 365 (ІПСП); 1089 (ІПСП) 

Т 38 

9 

Технологія роботи з різними категоріями клієнтів центрів соціальних служб для молоді: 

Метод. посіб. / С.В. Толстоухова, О.О. Яременко, О.В.Вакуленко. – К.: ДЦССМ, 2003. – 88 с. 

У посібнику розглядається специфіку роботи з різними категоріями клієнтів  соціальних 

служб для молоді – прийомними сім ями, батьками-вихователями та вихованцями дитячих 

будинків сімейного типу, неблагополучними сім ями, дітьми-інвалідами, неповнолітніми, які 

повернулись з місць позбавлення волі. 

3373; 90 (ІПСП) 

Ш 32 

8 

Шахрай В.М. Технології соціальної роботи: Навч. посібник. – К.: ЦУЛ, 2006. – 426 с. 

4242; 4387 

Ш 59 

9 

Шилова Т.А. Введение в психологические методы и технологии социальной работы. -М.: Изд-

во СТИ, 2000. – 27с. 



184 

 

Учебно - методический материал предназначен для изучающих курс "Психологические 

методы и технологии социальной работы". Включает в себя программу учебного курса, 

тематический план и рекомендации для проведения групповых занятий, предлагаются темы 

рефератов, дипломных работ, дается список литературы по проблемам социальных 

технологий. 

64 

Ш 77 

9 

Шкловцова Л. Технології робота з підлітками,— К.:Главник, 2007, — 112с.  

У посібнику представлено комплексну програму роботи з сором'язливими підлітками. 

Запропоновані матеріали допоможуть батькам та педагогам об'єднати свої зусилля у 

вирішенні спільного завдання - виховання гармонійної, всебічно розвиненої особистості. 

4560 – 2 екз. 

 

10. Сім’я як об’єкт соціальної роботи. 
А 35 

10 

Азбука для родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями. – Донецк: 

Східний Видавничий Дім, 2001 г. – 124 с. 

В Азбуке собраны материалы, статьи и публикации различных специалистов – людей, 

имеющих огромный опыт работы с детьми-инвалидами и их семьями. Здесь есть советы 

педагога, юриста, психолога и, конечно же, рассказы самих родителей, чьи дети имеют 

различные недостатки, для родителей таких же детей. Это пособие поможет организовать 

жизнь в семье таким образом, чтобы недостаток ребенка по возможности меньше сказывался 

на его развити. 

663 (ІПСП) 

К 75 

10 

Азбука семьи, или практика работы с семьями: Учебно-методическое пособие. – Псков: 

ПОИПКРО, 2004. – 152 с. 

Настоящее издание является продолжением книги тех же авторов «Визит в семью» (Псков, 

2002). Внем рассмотрены условия и элементы эффективной работы с семьями, знание которых 

поможет профессионально, грамотно осуществлять психологическое сопровождение семьи. 

б/н 

А 47 

10 

Алексеева Л.С., Меновщиков В.Ю. Социальный патронат семьи в системе соцыального 

обслуживания – М., 2000. – 160 с. 

В пособии освещена специфика социального патроната семьи в системе социального 

обслуживания населения. 

б/н (ІПСП) 

А 85 

10 

Аллан К. Общество – Семья - Личность: Социальный кризис Америки: Альтернативный 

социологический подход: Пер. с англ. / Под ред. А.И. Антонова.- М., 2003. - 288 с. 

Книга посвящена анализу причин и последствий модернизации в США и западных странах. 

Главный вопрос - как и каким образом США в последние десятилетия стала испытывать 
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социальные потрясения, затрагивающие сами основы соц. строя и угрожающие свободе и 

демократии.  

3242 

А 65 

10 

Андреева Т.В. Психология современной семьи. Монография. – СПб.: Речь, 2005. – 436 с. 

В монографии освящены такие актуальные для современного общества вопросы как: 

особенности и тенденции современной российской семьи; молодежные взгляды на брак и 

семью; проблемы молодой семьи; потребности мужей и жен в брачно-семейных отношениях. 

4063 

А 72 

10 

Антонов А.И. Микросоциология семьи (методология исследования структур и процес 

сов):Учебн.пособие для вузов.– М.: “Nota Bene”, 1998.– 360 с. 

В книге изложены основные теоретические подходы и перспективы микросоциологии семьи, 

методологические принципы исследования семейной структуры и динамики. 

1173 

А 72 

10 

Антонов А.И. Микросоциология семьи. – М.: ИНФРА-М, 2005. – 368 с. 

В книге изложены основные теоретические подходы и перспективы микросоциологии семьи, 

методологические принципы исследования семейной структуры и динамики. Критически 

рассматриваются методы сбора и анализа информации данных о семейных событиях, циклах, 

сетях и линиях семейного поведения. 

1099 

А 95 

10 

Афанасьева Т. М. Семья. – К.: Рад. школа, 1986. – 220 с. 

2088 

А 95 

10 

Ахмадеев А.А., Ширяев А.А. Социальная адаптация в контексте семьи: социально-

философский анализ. Уфа. БГУ, 2001. 

В монографии рассматриваються основные вопросы такой важнейшей социологической, 

философской и педагогической проблемы, как социальная адаптация человека в семье. 

б/н (ІПСП) 

Б 24 

10 

Барабохина В.А., Замалдимова Г.Р. Методическое пособие по теме «Программно-

методическое обеспечение социально-психологической работы с семьей в благотворительном 

фонде «Корчаковский центр» - СПб., 2007. – 32 с. 

Данные материалы опубликованы при поддержке Всемирного детского фонда, находящегося 

под патронажем Ее Величества Королевы Швеции Сильвии. 

б/н (ІПСП) 

Б 28 

10 

Батьки і діти: одвічні проблеми: Сучасний погляд. - К.: Київська міська адміністрація. Служба 

у справах неповнолітніх, 2003.–160 с. 
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До книги увійшли матеріали присвячені психології дитини та сім'ї. Використовуючи 

практичний досвід роботи з дітьми та батьками, автори розглядають особливості становлення 

особистості дитини, проблеми батьківсько-дитячих стосунків та шляхи їх подолання. 

4017 

Б 28 

10 

Батьківство в радість. Тренінговий курс з набуття батьківських навичок / упорядники 

Лактіонова Г.М., Звєрєва І.Д. / – К., 2008. – 360 с. 

Тренінговий курс спрямовано на підтримку батьків, які виховують дітей віком від народження 

до 6 років. 

4540 

Б 43 

10 

Богініч О.Л., Бєлєнька Г.В. Природа і рух. Посібник для батьків дошкільнят та соціальних 

педагогів. / Під загальною редакцією С. Чередниченко. – К.: Кобза, 2003. – 192 с. 

Ця книжка є частиною цілісної програми навчання та виховання дітей «Перші кроки в 

Україні», розробленої творчим колективом кафедри дошкільної педагогіки Національного 

педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Зміст розподілений за 6 рубриками: одні 

з них орієнтовані на родину, інші – на майбутніх та професіональних педагогів. 

896 (ІПСП) 

Б 74 

10 

Богуш А.М. Мова дітей. Посібник для батьків дошкільнят та соціальних педагогів. / Під 

загальною редакцією С. Чередниченко. – К.: Кобза, 2003. – 144 с. 

Посібник адресовано батькам, які мають дітей від 1 до 6-7 років. Батьки знайдуть відповіді на 

запитання, коли і як вчти дітей грамоти, готувати руку дитини до письма, як малюку читати 

книжки, вчити з ним вірші, відповідати на численні дитячі запитання, ставитися до дитячого 

словотворення та ін. 

899 (ІПСП) 

Б 81 

10 

Бондаровська В. Що ми можемо зробити, щоб запобігти домашньому насильству: Роздуми та 

поради психолога. – К.: “СДМ-Студіо”, 1999. – 64 с. 

Автор розглядає проблеми насильства щодо жінок6 домашнього насильства, дитячі 

психологічні травми та як вони пов’язані з тоталітарною сім’єю. Значна увага приділяється 

принципам формування партнерської сім’ї, знання і розуміння яких допоможе попередити 

насильство в сім’ї. 

б/н 

Б 81 

10 

Бондарчук О.І. Психологія сім'ї: Курс лекцій. – К.: МАУП, 2001. – 96 с. 

У пропонованому курсі лекцій охарактеризовано психологічні особливості сучасної сім'ї, 

розкрито психологічні механізми життєдіяльності сім’ї, її вплив на становлення особистості 

дитини. Розглянуто основні напрямки діяльності практичного психолога щодо надання 

психологічної допомоги сім’ї. 

1677 

Б 87 

10 
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Браун-Гальковська М. Домашня психологія: подружжя, діти, родина / Пер. з польськ. З. 

Городенчук. – Львів: Свічадо, 2000. – 176 с. 

Автор намагається розглянути проблеми пересічної сім’ї у всіх її складних взаємозв’язків з 

психологічної точки зору. 

2158 

В 42 

10 

Видра Д. Помощь разведенным родителям и их детям: от трагедии к надежде: По страницам 

научных трудов Гельмута Фигдора. - М.: Издательство Института Психотерапии, 2000.- 224 с. 

– друк. вар., елек. вар. 

В этой книге родители и психологи найдут ответы на тревожащие их вопросы. Она даст 

возможность большинству матерей и отцов избежать бед, которые потом становятся 

непоправимыми, поможет понять свои собственные чувства, а значит получить над ними 

власть и не позволять им слепо руководить собой. 

387 

В 54 

10 

Виховний потенціал сім'ї в сучасних умовах: тематична Державна доповідь про становище 

сімей в Україні за підсумками 2001 року. – К.: Державний ін-т проблем сім'ї  та молоді, 2002. – 

144 с. 

Подано загальну характеристику становища сімей в Україні, аналізуються можливості та 

обмеження реалізації їх виховної функції. Пропонуються шляхи удосконалення державної 

сімейної політики. 

2457 

В 59 

10 

Вместе: Методическое пособие / Николаевский ОЦССМ. – Николаев: Техномаркет, 1998. – 20 

с. – (Б-ка Центра планирования семьи). 

1014 

В 76 

10 

Воспитай в себе мужчину. Юноше-подростку для осмысления - Луганск, 2009. – 56 с. 

На протяжении последних 5 лет по инициативе Владимира Гончарова сначала в учебных 

заведениях Ленинского района г. Луганска, Свердловской школе социальной реабилитации и 

Перевал ьской воспитательной колонии, а затем в Северодонецке, Рубежном, Кременной, 

Стаханове, Краснодоне, Новопскове проводились специальные встречи с подростками-

парнями, которые собирались в отдельные «закрытые» аудитории, и с ними велся 

откровенный «по-мужски» разговор с показом документальных и художественных фильмов. 

После просмотров и беседы возникало много вопросов, которые интересовали будущих 

мужчин. Обобщив эту практику и на базе тех вопросов, которые интересовали ребят, возникла 

идея подготовки данного материала. 

б/н (ІПСП) 

Н 63 

10 

Воспитание ребенка в неполной семье: орг. пед. и соц. помощи неполным семьям: Пособие 

для психологов и педагогов / Я.Г. Николаева. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2006. – 

159 с. 
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Пособие состоит из двух глав. Первая включает в себя комплексный анализ 

жизнедеятельности неполной семьи: анализ росийской и зарубежной литературы, проблемы 

воспитания, феминизации бедности, взаиодействия государственной власти и неполной семьи. 

Во второй главе предлагаются две программы социально-педагогической работы с неполной 

семьей: росийская (авторская) и американская, адаптированная к росийским условиям. 

4466 

В 80 

10 

Впровадження програми надання соціальних послуг сім’ям з дітьми раннього та дошкільного 

віку, які оспинилися у складних життєвих обставинах: Методичні рекомендації. / Авт. кол. 

Бабій Н.І., Гейко Т.М., Дубініна І.М., Комарова Н.М. та ін., - Київ, 2008. – 196 с. 

Методичні рекомендації розроблені для впровадження програми надання соціальних послуг 

сім’ям з дітьми раннього та дошкільного віку, які оспинилися у складних життєвих 

обставинах. Програма спрямована саме на забезпечення розвитку дітей та практичну 

допомогу батькам у справі виховання дітей. 

671 (ІПСП); 4539; 798 (ІПСП); 504 (ІПСП) 

В 84 

10 

Всеукраїнська нарада з питань соціальної підтримки сімї: Матеріали наради.- Київ, 28 

листопада 2008 року. 

б/н (ІПСП) 

Г 33 

10 

Гендерний паритет в умовах розбудови сучасного українського суспільства. – К.: Український 

ін-т соціальних досліджень, 2002. – 121 с. 

У доповіді висвітлюються актуальні проблеми сучасних українських реалій з позиції 

тендерного підходу. Зроблено аналіз правових, політичних та економічних аспектів 

забезпечення тендерної рівності в суспільстві. 

2458 

Г 61 

10 

Голод С.И. Семья и брак: историко—социологический анализ. Санкт-Петербург, ТОО ТК 

«Петрополис», 1998. – 272 с. 

Рассматривается эволюция и тенденция моногамии. Анализируются имманентные 

закономерности развития семьи, дается типология ее исторических типов, построенная на 

различии характера половозрастных отношений, раскрываетс перспективная роль таких 

социально-психологических ценностей семьи, как интимность и автоноия 

284 (ІПСП) 

Г 65 

10 

Гончаров В. Л. Батько - особлива посада : роль батька в становленні особистості / Гончаров В. 

- К.: Пік. світ, 2010. -128 с.  

Книжка Володимира Гончарова «Батько—особлива посада» — це спроба відвертої розмови 

про роль батька в родині, особливості підготовки хлопчиків та юнаків до сімейного життя, 

виховання дітей у неповних сім'ях та правила поведінки дорослих при розлученні батьків. 

1204 (ІПСП) 

Г 95 

10 
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Гуров В.Н. Социальная работа образовательных учреждений с семьей. – М.: Педагогическое 

общество России, 2006. – 320 с. 

В книге представлены теоретико-методические основы и современные технологии социальной 

работы образовательных учреждений с семьей. В книге дается описание содержательно-

организационных аспектов социально-педагогической деятельности. 

3403 

Г 95 

10 

Гуров В.Н. Социальная работа школы с семьей. – М.: Педагогическое общество России, 2003. 

– 192 с. 

В книге дается описание целостной модели социальной работы, представление теоретико-

методических и практических основ современных технологий социальной работы с семьей.  

3497; 347 (ІПСП) 

Ф 88 

10 

Джоан Фримэн. Ваш умный ребенок (школа для родителей). - М.: СЕМЬЯ и ШКОЛА, 1996. – 

192 с. 

360 (ІПСП) 

Д 49 

10 

Діти – батьки – сім’я: Випуск 1 / Християнський дитячий фонд. – К.: наук. світ, 2004.–79 с. 

Вміщені статті та тренінги з проблем виховання дітей в сучасній сім’ї. 

3596; 3787 

Д 49 

10 

Діти – батьки – сім’я: Випуск 2. – К.: Наук. світ, 2004. – 78 с.  

Вміщені статті та тренінги з проблеми виховання дітей в сучасній сім’ї. 

3838 (2 прим.) 

Д 49 

10 

Діти – батьки – сім’я: Випуск 3. – К.: Наук. світ, 2005. – 37 с. 

Вміщені статті та тренінги з проблеми виховання дітей в сучасній сім’ї. 

3928 

Д 49 

10 

Діти, жінки та сім’я в Україні: Статистичний збірник. – К.: Державний комітет статистики, 

2000. – 363 с. 

517 

Д 50 

10 

Довіра і Надія : діяльність Дніпропетровського ОЦССМ по реалізації програми “Сімейна 

академія” / Довіра і надія. – 1999. - № 4. – 40 с. 

140 

Д 58 

10 

Довіра і надія: Ін форм.-метод. бюлетень / Український державний центр соціальних служб 

для молоді. - К.: УДЦССМ, 1999. - № 4. – 40 с. 

228 



190 

 

Д 63 

10 

Докторович М. О. Неповна сім'я : Особливості робота соціального педагога / Марина 

Докторович. — К.: Шк. світ, 2010. — 128 с. 

Марина Докторович у книжці «Неповна сім'я. Особливості роботи соціального педагога» 

розглядає важливу проблему сьогодення: вплив структурної деформації сім'ї на формування 

соціальної компетентності дитини. Зі сторінок видання читач дізнається про специфіку 

неповної сім'ї, особливості соціалізації дітей із таких сімей, знайде матеріали для роботи з 

дітьми та батьками з неповних сімей. 

1203 (ІПСП); 1292 (ІПСП) 

Д 63 

10 

Докторович М.О.Соціально-педагогічна робота з дітьми з неповних сімей: Навчально-

методичний посібник – К.: Ленвіт, 2010.-152 с 

. Навчально-методичний посібник вміщує повний та систематизований виклад теоретичних 

принципів і підходів соціально-педагогічної діяльності, які доцільно враховувати при 

організації соціально- педагогічної роботи з дітьми з неповних сімей. Представлено сучасні 

базові методи соціально-педагогічної роботи, моделі та напрями роботи з дітьми та підлітками 

з різн их видів неповної сім’ї, враховано професійні вимоги до соціального педагога. 

1032 (ІПСП) 

Д 66 

10 

Домашний очаг: роль отца / Составитель В. Гончаров. - Луганск: «ЧП «График», 2010. 

В сборник материалов, представленных Вашему вниманию, вошли статьи, газетные 

публикации, тезисы выступлений, объединенные темой социально- правового 

информирования отцов. Это наработки автора и его коллег за последние два года, не 

вошедшие, в книгу «Отец - высокая должность» (издательство «Шкільний світ», 2010) 

б/н (ІПСП) 

Д 68 

10 

Допомога батькам у вихованні дітей: Методичні рекомендації для соціальних працівників. – 

К.: Держсоцслужба, 2005. – 100 с. 

Робиться спроба проаналізувати труднощі, особливості та проблеми сучасної сім'ї у вихованні 

дітей, висвітлити типові помилки у ставленні батьків до дітей, найбільш поширені моделі 

батьківської поведінки, наявність яких порушує процес сімейного виховання, і може стати 

причиною внутрішньо сімейних конфліктів, негативно позначається на розвитку та вихованні 

дитячої особистості. Розкриваються засоби і методи, спрямовані на поліпшення сімейного 

виховання, корекцію взаємин дорослих і дітей у сім'ї. 

3969; 103 (ІПСП) 

Д 76 

10 

Дружинин В. Н. Психология семьи. - Екатеренбург: Деловая книга, 2000. – 3-е изд., испр. и 

доп. - 208 с 

Книга посвящена психологии семьи: структуре отношений между ее членами; стилями 

воспитания; влиянию, которое они оказывают на развитие личности ребенка. 

915 

Д 82 

10 
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Думко Ф. К. Підготовка курсантів до роботи з неблагополучними сім’ями. – Одеса: 

Астропринт, 2002. – 168 с 

Монографія присвячена проблемі підготовки курсантів вищих закладів освіти МВС до роботи 

з неблагополучними сім’ями; автор описує види неблагополучних сімей; з’ясовує характер і 

типи прояву насильства в сім'ї; розкриває педагогічний аспект підготовки курсантів вищих 

закладів освіти МВС до роботи з важкими дітьми і підлітками та неблагополучними сім’ями; 

визначає сутність професійно-педагогічної компетентності майбутніх правоохоронців. 

3223 

З-41 

10 

Зберегти сім’ю. Соціальна робота із сім’ями, які опинились у складних життєвих обставинах/ 

Автори-упорядники: Мороз О.М., Постолик Г.І., Семигіна Т.В.. Шипіленко О.С. – К.: ЕКМО, 

2008, - 160 с. 

758 

Д 36 

10 

Збірник наукових праць Державного інституту розвитку сім’ї та молоді (за підсумками 2006 

р.) / Упорядники: Л.Є. Леонтьєва та ін. – К.: Держ. ін-т розвитку сім’ї та молоді, 2006. – 192 с. 

У збірнику представлено ряд науково-методичних розробок Державного інституту розвитку 

сім’ї та молоді щодо соціального становища й розвитку сім’ї, дітей та молоді в Україні за 

підсумками 2006 року. 

243 (ІПСП) 

З-46 

10 

Зростаємо разом: книга для батьків дітей раннього віку. Посібник для батьків / І.В. Братусь, 

І.О. Зоріна, Н.В. Кошечко, Р.О. Моісеєнко, О.Л. Нагула, О.Л. Шлемкевич, За заг. ред. І.В. 

Братусь, Р.О. Моісеєнко, О.Л. Шлемкевич,. – К.: ВД «Калита», 2007. – 154 с. 

Книга присвячена питанням: розвитку дитини від зачаття до народження, підготовка до 

партнерських пологів, грудне вигодовування, харчування дитини перших років життя, догляд 

та безпека дитини, розвиток дитини від народження до 3-х років; рекомендації щодо розвитку 

здібностей малюка, особливості спілкування в сім’ї та інші. 

467 (ІПСП); 4357 

І-74 

10 

Інформаційний збірник з питань попередження насильства в сім’ї: Матеріали друкуються в 

рамках проекту „Життя без насильства” – створення тренінгових служб з попередження 

домашнього насильства над дітьми / Уклад. Л. Лясковська; Державний комітет України у 

справах сім’ї та молоді. – К., 2004 – 48 с. 

Даний методичний посібник підготований на допомогу спеціалістам, які працюють у сфері 

попередження насильства в сім’ї. Він включає законодавчу базу з питань попередження 

насильства в сім’ї та інформаційні матеріали щодо соціально-психологічних аспектів 

проблеми. 

3720 

І-74 

10 

Інформаційно-консультаційні послуги з питань здоров’я матері та дитини: аналіз проблем: 

Погляд клієнтів, медичних працівників і фахівців установ соціальної сфери Івано-
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Франківського, Волинського та Донецького регіонів / І.В. Братусь, О.В. Єфременко, В.П. 

Лютий, В.В. Лях; За заг. ред. О.Г. Карагодіної. – К.: Наук. світ, 2006. – 111 с. 

У даному виданні представлено результати дослідження щодо надання інформаційно-

консультативних послуг із питань здоров’я матері та дитини  Івано-Франківській, Волинській 

та Донецькій областях. 

4134 (2 прим.); 450 (ІПСП) 

І-74 

10 

Інформаційно-методична збірка «Сильна родина – міцна країна»: Упорядник: А.В. Запоріжжя, 

2008. – 231 с.  

б/н (ІПСП) 

К 20 

10 

Капська А. Й., Пєша І. В. Соціальний супровід категорій сімей та дітей. Навч. посіб. – К.: 

Центр учбової літератури, 2012. – 232с. 

Соціальний супровід, як модель цілеспрямованої комплексної соціальної допомоги особі або 

сім’ї , набув широкого впровадження в роботі з різними категоріями сімей та молоді, і 

реалізується центрами соціальних служб. Навчальний посібник містить теоретичні засади та 

алгоритм технології реалізації соціального супроводу як одного із видів соціальної роботи. 

1379(ІПСП) 

10 

СТРЕС порадник для батьків. За аг.ред. І.Д.Звєрєва 

б/н 

 

К 20 

10 

Каптерев П.Ф. О семейном воспитании: Учебное пособие / Сост. И.Н. Андреева. – М.: 

Академия, 2000. – 168 с. 

В своей книге автор дал комплексное обоснование форм и методов воспитания ребенка, 

настаивая на неразрывной связи семейного и общественного воспитания. 

902 

К 23 

10 

Карлсон Р. Не переживайте по пустякам... Все это дела семейные./ Пер. с англ. И.А. 

Литвиновой. - М.: РИПОЛ КЛАСИК,1999. – 416 с. 

372 

К 27 

10 

Карцева Л.В. Психология и педагогика социальной работы с семьей: Учебное пососбие. – М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2008. – 224 с. 

На основе анализа проблем, с которыми чаще всего сталкиваются специалисты, работающие с 

семьей, - врачи, педагоги, психологи, социальные работники, сотрудники 

правоохранительных органов, предлагается концепция социальной работы с семьей как с 

социальной группой. 

4403 

К 36 

10 

Кертис Г. Беременность. Неделя за неделей. – СПб.: ИД «Весь», 2003. – 416 с. 
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В книге подробно рассказывается об изменениях, происходящих в организме беременной 

женщины, о развитии плода от зачатия до родов. 

429 (ІПСП) 

К 34 

10 

Кісарчук З.Г., Єрмусевич О.І. Психологічна допомога сім’ї: У 3-х книгах. Книга 1: 

Навчальний посібник. – К.: Главник, 2006. – 128 с. 

У посібнику розглядаються  особливості сучасної української сім’ї як соціальної одиниці, що 

функціонує в умовах кризи. Аналізується її специфіка як клієнта психологічної консультації. 

Висвітлюються найбільш поширені моделі сучасної сімейної психотерапії і консультування, 

обговорюються особливості їх застосування у вітчизняних соціокультурних умовах. 

4091 

К 34 

10 

Кісарчук З.Г., Єрмусевич О.І. Психологічна допомога сім’ї: У 3-х книгах. Книга 2: 

Навчальний посібник. – К.: Главник, 2006. – 160 с. 

У посібнику розглядаються  особливості сучасної української сім’ї як соціальної одиниці, що 

функціонує в умовах кризи. Аналізується її специфіка як клієнта психологічної консультації. 

Висвітлюються найбільш поширені моделі сучасної сімейної психотерапії і консультування, 

обговорюються особливості їх застосування у вітчизняних соціокультурних умовах 

4208 

К 34 

10 

Кісарчук З.Г., Єрмусевич О.І. Психологічна допомога сім’ї: У 3-х книгах. Книга 3: 

Навчальний посібник. – К.: Главник, 2006. – 144 с. 

У посібнику розглядаються  особливості сучасної української сім’ї як соціальної одиниці, що 

функціонує в умовах кризи. Аналізується її специфіка як клієнта психологічної консультації. 

Висвітлюються найбільш поширені моделі сучасної сімейної психотерапії і консультування, 

обговорюються особливості їх застосування у вітчизняних соціокультурних умовах 

4209 

К 48 

10 

Клещёва Е.А. Основы работы практического психолога с повторнобрачной семьей: метод. 

рекомендации для студентов специальностей 1-03 04 04-02 Практическая психология. 

Технология (обслуживающий труд) и 01 02-06 Дошкольное образование. Практическая 

психология / Е.А. Клещёва. – Барановичи: РИО БарГУ, 2010. – 48 с. 

Включает теоретический анализ исследований особенностей функционирования 

повторнобрачных семей, детско-родительских отношений родных и неродных детей и 

родителей. 

1249 (ІПСП) 

К 49 

10 

Клименко В. Психічний розвиток дитини: родинне виховання., Київ: Навчальні посібники, 

1994. – 82 с 

Вихователям і батькам: обдарованість, здібність, талант. Що визначає життєвий щлх людини. 

Прикрощі родинного виховання. Ключі до спільності. Дзеркало для вихователів (і батьків). 

б/н 

К 65 
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10 

Консультування з питань вагітності: Навчальний посібник / За заг. ред. Н.Я. Жилки, О.Г. 

Карагодіної. – К.: «Кобза», 2007 – 136 с. 

Видання презентує дані, що дозволяють надавати консультативну допомогу вагітній жінці та її 

найближчому оточенню з різних проблем, що виникають в період очікування на народження 

дитини. Розглянуто питання технології консультування; подано конкретні відомості про 

забезпечення прав вагітних жінок та сімей з дітьми раннього віку, перебіг вагітності, 

психологічний стан вагітної жінки, різні аспекти здорового способу життя в період вагітності, 

підготовку до пологів, догляд за дитиною та її грудне вигодовування. 

279 (ІПСП) 

 

К 65 

10 

Консультування з питань вагітності: Навчальний посібник / За заг. ред. Н.Я. Жилки, О.Г. 

Карагодіної. – К.: «Кобза», 2007 – 136 с. 

Видання презентує дані, що дозволяють надавати консультативну допомогу вагітній жінці та її 

найближчому оточенню з різних проблем, що виникають в період очікування на народження 

дитини. Розглянуто питання технології консультування; подано конкретні відомості про 

забезпечення прав вагітних жінок та сімей з дітьми раннього віку, перебіг вагітності, 

психологічний стан вагітної жінки, різні аспекти здорового способу життя в період вагітності, 

підготовку до пологів, догляд за дитиною та її грудне вигодовування. 

4536 

 

К 65 

10 

Консультування сім’ї: методичні поради для консультування батьків: В 2-х ч. Ч.1. / За ред.. 

В.Г.Постового. – К.: ДЦССМ, 2003. – 303 с. 

Книга присвячена висвітленню питань, пов’язаних з сімейним вихованням дітей різного віку, 

розгляду найбільш актуальних проблем, що постають перед батьками в цьому аспекті 

сімейного життя. Подається аналіз найтиповіших життєвих ситуацій, які викликають 

утруднення і занепокоєння батьків, зроблена спроба визначити ефективні шляхи і дати 

рекомендації щодо їх конструктивного розв’язання. 

3374 

К 70 

10 
Корчагина Ю.В. Психология зависимого поведения. — М.: МГПИ, 2008. — 44 с. 

Данное методическое пособие адресовано специалистам-психологам, социальным педагогам, 

специалистам по социальной работе, работающим в области профилактики семейного 

неблагополучия и оказывающим помощь семьям группы социального риска, а также 

родителям, страдающим алкогольной зависимостью и членам их семей. 

б/н (ІПСП) 

К 70 

10 

Корчагина Ю.В. Социально-психологическое сопровождение неблагополучных семей. 

Методы работы с родителями, страдающими алкогольной зависимостью. — М.: МГПИ, 2008. 

— 36 с. 

Данное методическое пособие адресовано специалистам — психологам, социальным 

педагогам, специалистам по социальной работе, работающим в области профилактики 
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семейного неблагополучия и оказывающим помощь семьям группы социального риска, в 

первую очередь родителям, страдающим алкогольной или наркотической зависимостью. 

б/н (ІПСП) 

К 72 

10 

Коста, Розіна і Джіно. І двоє стануть одним...: Роздуми і пропозиції для підготовки до 

подружжя і життя в подружжі / Пр. з італ. Л. Гайдуковсього. – Львів: Свічадо, 1997. – 160 с. 

Ця книга була написана на основі діалогу з учасниками курсів для наречених. До такого 

відвертого і щирого діалогу, до відкритості та порозуміння запрошують автори і читачів: 

хлопця і дівчину, які зустрічаються і мають намір одружитися; молоде подружжя, яке освоює 

нелегкі «професії» чоловіка і дружини, батька і матері. 

б/н (ІПСП) 

К 75 

10 

Кочубей А., Умарова Н. Визит в семью  или практика работы с семьями: Учебное пособие. – 

Псков: ПОИПКРО, 2002. –118 с. 

В предлагаемой книге рассмотрены вопросы, возникающие у молодых (или начинающих) 

специалистов по психосоциальной работе и оказывающиеся в центре внимания при 

подготовке, обучении и последующем супервизировании специалистов. Эта книга 

предназначена для всех, кто в своей ежедневной работе сталкивается с семьями, 

нуждающимися в социальной поддержке, В ней отражен более чем десятилетний опыт работы 

с такими семьями авторов книги и их коллег. 

3977 

К 76 

10 

Кошелева Е.П. Психология семейных отношений: Краткий обзор. — М.: МГПИ, 2008. — 44 с. 

В пособие включены материалы, позволяющие получить представление об основных 

направлениях и областях исследования в семейной психологии. Предложенный материал 

включает исследование роли семьи в формировании личности, теории семьи и семейных 

отношений, супружеских проблемах, функционировании семейной системы, организации и 

динамике семейных отношений. 

б/н (ІПСП) 

К 76 

10 

Кошелева Е.П. Социально-психологическая помощь детям из неблагополучных семей. — М.: 

МГПИ, 2008. — 40 с. 

В пособии дается информация об особенностях психосоциального развития детей из 

неблагополучных семей, индивидуальных и групповых методах социально-психологической 

помощи детям и подросткам, имеющим опыт психотравмирующих ситуаций семейной жизни. 

Для таких детей необходимо социально-психологическое сопровождение, включающее 

коррекцию приобретенных негативных форм поведения, развитие у ребенка навыков социаль-

ной компетентности, а также работа по формированию адаптивной социальной среды жизни 

ребенка. 

б/н (ІПСП) 

К 78 

10 

Кравець В. Психолого-педагогічні основи підготовки школярів до сімейного життя. – 

Тернопіль: «Богдан», 1997. – 180 с. 
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У монографії проаналізовано стан розробки проблеми підготовки школярів до сімейного 

життя у зарубіжній і вітчизняній практиці, розкрито зміст і методику роботи сучасної школи і 

сім’ї з формування майбутнього сім’янина. 

1083 (ІПСП) 

Р 64 

10 

Кравцова А., Кукуруза Г., Міхановська Н. Розвивальні ігри та вправи для дітей від 

народження до року. Посібник для батьків / Переклад з рос. Н. Мачужак, Д. Мохно. – К.: 

Держсоцслужба, 2007. – 52 с. 

Посібник розрахований на соціальних працівників, котрі надають соціальні послуги матерям у 

пологових будинках та відділеннях, а також стане у пригоді батькам і педагогам, сенсом 

виховання для яких є розвиток дитини, пізнання нею світу, що її оточує. 

б/н (ІПСП); 398 (ІПСП) 

К 85 

10 

Крюкова Д.А., Сапоровская М.В., Куфтяк Е.В. Психология семьи: жизненные трудности и 

совладание с ними. – СПб., Речь, 2005. – 240 с. 

Учебное пособие посвящено проблемам психологии семьи совладеющего поведения в 

семейном контексте. Авторы пособия обобщают новые научно-практические разработки в 

этой области. 

4040 

К 93 

10 

Куровская С.Н. Педагогика семьи: Пособие. – Мн.: Тесей, 2006. – 192 с. 

4224 

П 97 

10 

Лес Пэррот, Лесли Пэррот Родители, которыми вы хотели бы стать / Пер. с англ. И. Лысюк. – 

К.: Кириченко, 2010. – 200 с. 

Революционный метод воспитания, который открывают авторы, поможет вам выбрать и 

передать своему ребенку именно те черты и качества, которые вы больше всего хотели бы, 

чтобы он имел. 

1279 (ІПСП) 

Л 34 

10 

Литвиненко В.И. Зависимая семья. – Полтава, 1999. – 50 с. 

В книге описываются психологические особенности семьи, в которой есть больной 

алкоголизмом или наркоманией. Рассматриваются механизмы формирования и поддержания 

зависимости и созависимости. 

1799 

Л 67 

10 

Ліщук В.С. Школа сімейного виховання: Посібник для батьків дошкільнят та соціальних 

педагогів / Під заг. ред. Г.Лактіонової, І.Звєрєвої, С.Чередниченко. – К.: ВКТФ “Кобза”, 2002. 

– 108 с. 

До книги, що пропонується батькам та педагогам, ввійшла авторська програма з раннього 

інтелектуального розвитку дітей, що вийшла переможцем Всеукраїнського конкурсу “Наша 
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професія-батьки!”. Конкурс був проведений у 2001 році Інститутом розвитку інтелекту дитини 

у співдружності з громадськими організаціями та ЗМІ. 

3067; 338 (ІПСП); б/н 

Л 77 

10 

Лопатина А. Беседы и сказки о семье / А. Лопатина, М. Скребцова.– М.: Амрита-Русь, 2004. – 

160 с. 

Книга «Беседы и сказки о семье» А.Лопатиной, М.Скребцовой состоит из 32 подробно 

разработанных уроков, в которые включены сказки, игры, задания и беседы. 

3755 

Л 81 

10 

Лохвицька Л.В., Андрющенко Т.К. Виховання здорової дитини в сучасній сім’ї. Сім’я – 

берегиня здоров’я дитини: Навчально методичний посібник. – Тернопіль., 2010. – 228 с. 

У посібнику розкрито особливості виховної роботи з дошкільниками з метою формування, 

збереження і зміцнення їхнього здоров’я. Подано характеристику дітей віком від 3-6 років, 

запропоновано систему розвивальних  ситуацій, цікаву інформацію, поради, добірку 

художньої літератури, тестові запитання. 

1044 (ІПСП) 

М 15 

10 

Макдауэлл Д. Как стать героем для своих детей. – Минск, 2000. – 288 с. 

3447 

О-75 

10 

Максимович О.М., Постовий В.Г. Особливості виховання дітей із розлучених сімей: 

Навчально-методичний посібник. – К.: Держсоцслужба, 2005. – 140 с. 

У посібнику аналізується поняття розлучена сім’я як педагогічне явище, взаємини та 

спілкування в ній, її виховні можливості. 

Посібник адресований спеціалістам ССМ, а також широкому колу читачів: батькам, 

вихователям, соціальним педагогам, студентам. 

б/н (ІПСП) 

М 17 

10  

Масимович О.М. Особливості виховання дітей із розлучених сімей: Навчально-методичний 

посібник / О.М. Максимович, В.Г.  Постовий. – К.: Держсоцслужба, 2005. – 140 с.  

У посібнику аналізується поняття розлучена сім'я як педагогічне явище, взаємини та 

спілкування в ній, Гі виховні можливості. Обґрунтовуються педагогічні умови, які сприяють 

покращанню процесу виховання та розвитку дітей. 

3989; 89 (ІПСП); б/н (ІПСП) 

М 36 

10 

Мацковский М.С. Социология семьи, проблемы теории, методологии и методики. - М.: Наука, 

1989. - 116 с. 

В монографии рассматриваются методологические проблемы разработки системы 

переменных и эмпирических индикаторов в социологии семьи. Показаны возможности 

использования данной системы для построения специальной социологической теории семьи.  

2505 
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М 52 

10 

Мердок Дж. П. Социальная структура /  Пер. с англ. А. В. Коротаева. – М.: ОГИ, 2003. – 608 с. 

В книге классика культурной антропологии Дж. П. Мердока систематически рассматриваются 

наиболее фундаментальные формы социальной организации. 

2893 

М 54 

10 

Методичні матеріали з питань формування усвідомленого батьківства / За заг.ред. 

Г.М.Лактіонової. – К., 2006. – 96 с. 

1069 (ІПСП); 235 (ІПСП); 587 (ІПСП) 

М 54 

10 

Методичні матеріали, рекомендації на допомогу спеціалістам центрів ССМ з питань 

соціальної роботи з молоддю, дітьми, жінками, молодими сім’ями / Упор. А.М. Шеремет.  – 

Хмельницький: ХОЦССМ, 2000. – 50 с. 

996 

М 34 

10 

Методичні рекомендації до програми розвитку та виховання дитини раннього віку „Зернятко” 

/ Під ред. О.Л. Кононко. – К., Кобза, 2004. – 188 с. 

Методичні рекомендації містять шляхи гуманізації буття дитини перших трьох років життя в 

умовах сімейного та суспільного виховання; конкретизовано зміст особистісно орієнтованого 

підходу до виховання та навчання малюків; визначено умови, за яких розкривається та 

розвивається природній потенціал дитини раннього віку. 

451 (ІПСП) 

М 54 

10 

Методичні рекомендації з узагальнення досвіду соціального супроводу та підтримки сімей, які 

виховують ВІЛ-інфіковану дитину. – К., 2005. – 64 с. 

б/н (ІПСП) 

М 54 

10 

Методичні рекомендації соціальним працівникам щодо удосконалення соціальної роботи із 

сім'ями, де є конфліктні стосунки між батьками і дітьми (з досвіду практичної діяльності 

центру підтримки сім'ї Українського інституту соціальних досліджень) / О. О. Яременко, А. 

М. Ноур, Р. Г. Драпушко та ін. - К.: Державний ін-т проблем сім'ї та молоді, 2003. - 140 с. 

У методичному посібнику узагальнюється трирічний досвід роботи фахівців центру підтримки 

сім'ї з неблагополучними сім'ями. Розглядаються питання юридичної допомоги 

неблагополучним сім'ям, допомоги родинам з алко- чи наркохворим членом сім'ї, 

психологічної допомоги сім'ї, організації та проведення консультативної бесіди, надаються 

поради педагога соціальним працівникам. Аналізуються проблеми нормативно-правового 

забезпечення соціальної роботи з неблагополучними сім'ями, пояснюються механізми 

виявлення таких сімей, висвітлюється набутий досвід соціального супроводу сімей, де є 

конфліктні стосунки між батьками і дітьми. 

б/н (ІПСП) 

М 60 

10 
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Мілютіна К. Психологія сім'ї. Техніки раціонально-інтуїтивної психокорекції родини. — К., 

2007. — С.144. 

У посібнику запропоновані загальні принципи та техніки раціонально-інтуїтивної 

психотерапії, які можуть бути використані під час сімейного консультування та корекції. 

Рекомендуємо застосовувати їх до потреб та особливостей ватних клієнтів, враховуючи 

anгорські методичні рекомендації. 

4582 

М71 

10 

Міщик Л.І., Голованова Т.П., Білоусова З.Г. Сучасні технології в роботі з сім’єю із проблем 

насильства: досвід, перспективи. – Запоріжжя: ЗДУ, 2003. – 104 с. 

У пропонованому навчальному посібнику розглядаються філософські, юридичні, соціально-

економічні, психолого-педагогіні та медико-біологічні аспекти насильства. автори аналізують 

соціально-педагогічні й психологічні причини  виникнення насильства в умовах негативних 

міжособистісних відносин та зв’язків у сім’ї. 

839 (ІПСП) 

Н 15 

10 

Навайтис Г. Семья в психологическом консультировании. – М.: МОДЭК, 1999. – 224 с. – (Сер. 

Б-ка педагога-практика»). 

В предлагаемой монографии впервые структуирован богатейший теоретический материал – 

практически все модели психологического консультирования семьи, увидевшие свет. На 

страницах книги представлен огромный объем конкретной работы с семьями, находящимися 

на различных этапах развития. 

916 

Н 15 

10 

Навайтис Г. Тайны семейного (не) счастья. - М.-Воронеж: Изд-во "Институт практическаой 

психоогии", Изд-во НПО "МОДЭК", 1998. – 176 с. 

286 

С 69 

10 

Навчально-методичний комплекс з курсу «Соціальна робота з сім’єю» для студентів 

спеціальності 7.040202 – «Соціальна робота». / Укл. Лях Т.Л. – К.: Академія праці і соціальних 

відносин. – 2003. – 54 с. 

Навчально-методичний комплекс з курсу «Соціальна робота з сім’єю» розроблено відповідно 

до програми курсу. Комплекс містить тематичний зміст дисципліни, вказівки та варіанти для 

вибору теми, форми самостійної роботи, методичні рекомендації до виконання контрольних 

робіт для студентів денної та заочної форм навчання з критеріями оцінки робіт, контрольні 

питання та критерії оцінки відповідей під час заліку, список літератури, пропонованої для 

вивчення курсу. 

б/н (ІПСП) 

Н 79 

10 

Назарова І.Б. Планування сім’ї / І.Б. Назарова, Н.М. Посипкіна. – К.: Здоров’я, 2004. – 160с. 

У книжці детально розглянуто питання планування сім’ї. Дано докладну інформацію про 

методи контрацепції (зокрема, біологічний, бар’єрний, хімічний, гормональний та ін.). 
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Особливу увагу приділено проблемам безплідності, а також профілактиці захворювань, що 

передаються статевим шляхом. 

3607 

Н 19 

10 

Назустріч сім'ї. Збірник кращих практик дружніх до сім'ї ініціатив». Аналітичне дослідження / 

За заг. ред. Н. Світайло, А. Костенко, Ю.Савельєвої — Суми: Видавництво СумДУ, 2011. - 57 

с. 

У збірнику " Назустріч сім'ї. Збірник кращих практик дружніх до сім'ї ініціатив» подані 

матеріали, які висвітлюють світовий та вітчизняний досвід впровадження практик, 

спрямованих на підтримку сім'ї, укріплення родинних цінностей та забезпечення рівних 

можливостей для чоловіків і жінок для розвитку та самореалізації, а також плідного поєднання 

сімейних та професійних обов'язків. Особливий акцент робиться на формування сприятливих 

умов для розвитку студентської сім'ї. 

1402 (ІПСП) 

О-35 

10 

Овчарова Р.В. Психологическое сопровождение родительства. – М.: Изд. – во Института 

Психотерапии, 2003. – 319 с. 

В книге рассмотрены теоретические основы формирования родительства, психология 

родительства, основы семейного консультирования и психотерапии, родительство в аспекте 

перинатальной психологии, технологии психологического сопровождения родительства. 

3023; б/н (ІПСП) 

О-35 

10 

Овчарова Р.В. Психология родительства: Учеб. пособие для студ. высш. учебн. заведений. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 368 с. 

В учебном пособии изложены теоретические основы психологии родительства, описаны 

факторы, определяющие формирование родительской позиции, и возможные уровни ее 

развития. Анализируются типы семейного воспитания в полных и неполных семьях, 

гендерные различия родительских стилей воспитания. 

4086 

О-54 

10 

Олифирович Н.И., Зинкевич-Куземкина Т.А., Велента Т.Ф. Психология семейных кризисов. – 

СПб.: Речь, 2006. – 360 с. 

В книге содержаться теоретические и методологические положения семейной психологии и 

психотерапии. Представлен обзор семейных кризисов, описание каждого из них содержит 

феноменологию, диагностику и рекомендации по оказанию психологической помощи. 

4111 

О-75 

10 

Основи батьківської компетентності: Навч.посібник / Упор.: Т.Г.Веретенко, І.Д.Звєрєва, Н.Ю. 

Шевченко; За заг.ред. І.Д.Звєрєвої. – К., 2006. – 156 с. 

Навчальний посібник підготовлений на основі узагальнення досвіду роботи зарубіжних та 

вітчизняних тренерів у рамках партнерського проекту «Покращення якості послуг дітям і 

сім’ям у громаді». Автори роблять акцент на сучасні погляди щодо батьківства та 

компетентне батьківство, зокрема на його компонентах та шляхах формування. 
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496 (ІПСП) 

О- 75 

10 

Основи соціального супроводу сімей, що виховують ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД 

дітей: навчальний посібник для тренера. – К., 2007. – 68 с 

1072 (ІПСП) 

О-75 

10 

Основні положення державної доповіді Президентові України, Верховній Раді України, 

Кабінету Міністрів України про становище сімей в Україні за підсумками 2004 року. 

«Становище сімей в умовах млих міст України». / Укладачі В.Г. Захарченко, О.Л. Богініч, 

Київ, 2005. – 36 с. 

Інформаційно-аналітичні матеріали. 

4305 

О-75 

10 

Основные направления государственной семейной политики в Самарской области: Материалы 

к Всероссийскому семинару-совещанию "Об опыте работы Администрации Самарской 

области по реализации Указа Президента Российской Федерации ""Об основных 

направлениях государственной семейной политики". – Самара: Дом печати, 1997. – 187 с. 

282 

О-75 

10 

Основные направления социальной работы с молодой семьей: Научно-метод. сб. / Крымский 

республиканский центр  социальных служб для молодежи. – Симферополь, 1996. – 93 с. 

3082 

О-87 

10 

Отцы, Матери, Дети: Православное воспитание и современный мир. – М.: Издательство 

Московского Подворья Свято-Троицкой Лавры, 2001. – 459 с. 

Предлагаемый читателю сборник статей не содержит готовых рецептов образования и 

воспитания. В нем нет программ, предлагаемых для повсеместного внедрения. Если 

определить его жанр по содержательному признаку, то это материалы к размышлению. 

Объединяет их то, что они адресованы именно современникам, описывают общественную 

ситуацию здесь и сейчас и призваны помочь родителям и педагогам в решении необычайно 

трудного вопроса: как обратить интересы детей в сторону традиционных ценностей 

национальной культуры и в то же  время не изымать их искусственным образом из 

современного мира, который эти ценности в лучшем случае не понимает, в худшем – 

сознательно отвергает? 

2965 

О-92 

10 

Охрана материнства и детства в России и Великобритании: междисциплинарный поход / Отв. 

ред. Н.С.Григорьева; Пер. с англ. А.В. Соловьев, В.М. Чубаров. – М. : Медицина, 2002.- 224 с 

В книге рассматриваются проблемы охраны здоровья матери и ребенка в России и 

Великобритании. 

2708 

О-93 
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10 

Оцінка потреб дитини та її сім’ї / За заг. ред. І.Д. Звєрєвої. Авт.: І.Д. Звєрєва, З.П. Кияниця, 

В.О. Кузьминський, Ж.В. Петрочко, І. Саммон – К.: Держсоцслужба, 2007. – 144 с. 

У посібнику розкриваються підходи до здійснення оцінювання і оцінки потреб  дитини у 

процесі розвитку, окреслюються її основні принципи, складові, етапи, методи тощо. 

639 (ІПСП) 

П 32 

10 

Підготовка сім’ї до народження дитини в Україні. Навчальний посібник // Під редакцією 

Жилки Н.. – К., 2006. – 160 с. 

При підготовці посібника використані міжнародні та вітчизняні досягнення з питань 

підготовки майбутніх батьків до пологів, народження дитини та догляду за  нею. 

468 (ІПСП) 

П 41 

10 

Побірченко Н. С. Пора дитинства в етнографічній спадщині членів українських громад. ( 

друга половина ХІХ – ХХ ст.). – К.: наук. світ, 2000. – 199 с. 

У книзі розглядаються науково-теоретичні дослідження з етнографії дитинства в Україні, світ 

дитинства в народно-педагогічних дослідженнях членів українських Громад, значення 

етнографії батьківства в процесі родинного виховання, пропонується список етнографічних 

матеріалів, зібраних громадівцями. 

4162 

П 47 

10 

Позбавлення батьківських прав: Проведення соціальної експертизи в судах: Практичний 

посібник / За ред. Т. Семигіної. – К.: Четверта хвиля, 2006. – 160 с. 

У виданні розглянуто особливості процедури позбавлення батьківських прав, можливості для 

участі соціальних працівників в оцінюванні та виправленні ситуації в проблемній родині, 

правові засади впровадження соціальної експертизи та використання її результатів у судах. 

381 (ІПСП); 269 (ІПСП) 

П 57 

10 

Попередження насильства в сім’ї: наміри та зміст роботи соціальних працівників / Уклад. К.С. 

Шендеровський. – К.: КМЦССМ, 2003. – 90 с. 

При підготовці збірника використані друковані матеріали Жіночого Консорціуму України та 

врахувано практичний досвід роботи тренерів Проекту „Громадські ініціативи у запобіганні 

домашньому насильству та торгівлі людьми”. 

3718 

П 78 

10 

Постовий В.Г. Тенденції і пріорітети виховання дітей в сучасній сім’ї: Монографія. – Київ: 

Інститут проблем виховання АНП України, 2006. – 190 с. 

В монографії висвітлюються актуальні проблеми сучасного виховання дітей в українській 

сім’ї. Аналіз теорії і практики виховання дітей і молоді в українській родині дається у зв’язку 

з актуальністю цих проблем у законодавстві України і вирішенні їх у практиці, в теоретичних і 

прикладних дослідженнях педагогічної науки різного періоду, при цьому звертається особлива 

увага на існуюче відставання практики від теорії. 

4573 
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П 71 

10 

Представництво інтересів соціально вразливих дітей та сімей: Навч. посібник / За ред. Т.В. 

Семигіної. – К.: Четверта хвиля, 2004. – 216 с. 

У навчальному посібнику висвітлено теми, що дають уявлення про специфікку 

представництва та захисту інтересів як складової сучасної соціальної роботи, роль 

професійних соціальних прцівниів у діяльності з представництва інтересів. 

4591 

П 75 

10 

Природно і надійно: Природне планування сім’ї: Посібник користувача: Пер. з нім. - Львів: 

Свічадо, 1999. – 120 с. 

Посібник зацікавить тих, хто прагне оволодіти способом, який виключає вживання “пігулок” 

та застосування інших контрацептивних засобів, і пропонує свідоме ставлення до плідності і 

прокреаційної здатності людини. 

2162 

П 78 

10 

Про становище сімей в Україні: Державна доповідь за підсумками 2000 року (схвалена 

міжвідомчою комісією з питань сімейної політики). – К.: Шкільний сівт, 2002. – 192 с. 

У доповіді проаналізовано соціально-демократичні аспекти життєдіяльності сімей, їхнє 

соціально-економічне становище, проблеми репродуктивного здоров’я та планування сім’ї, 

становище окремих категорій сімей, особливості впливу соціокультурного та інформаційного 

середовища на формування молодої особистості, можливості й ефективність реалізації 

виховного потенціалу української родини. 

1568 

П 78 

10 

Про становище сімей в Україні: Доповідь за підсумками 1999 року. – К.: УІСД, 2000. - 212с. 

У доповіді проаналізовано соціально – демографічні аспекти життєдіяльності сімей, їх 

соціально - економічне становище, сучасні тенденції розвитку інституту сім’ї, становище 

окремих категорій сімей, проблеми кризових сімей і проблеми насильства в сім’ї, можливості і 

ефективність реалізації виховного потенціалу української родини. Матеріали доповіді 

висвітлюють сучасну ситуацію становища сімей в Україні і пропонуються шляхи 

удосконалення державної сімейної політики. 

519 

П 78 

10    

Про становище сімей в Україні: Доповідь. - К.: Студцентр, 1999. - 232 с. 

Доповідь підготовлено авторським колективом Українського інституту соціальних досліджень 

за даними наукових досліджень, офіційної статистики. На підставі всебічного аналізу проблем 

життєдіяльності сімей в Україні в трансформаційний період визначені основні демографічні, 

соціально-економічні, соціокультурні, соціально-психологічні характеристики родини, її 

виховні можливості. Висновки сприятимуть поліпшенню соціального становища сімей в 

Україні. 

719 

П 78 

10 
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Проблеми відповідального батьківства. – Миколаїв: Техномаркет, 1998. – 32 с. – (Б-чка 

Центру планування сім’ї). 

496; б/н (ІПСП) 

П 78 

10 

Проблемні сім’ї: діти і батьки / Ю.М.Якубова, О.Г.Антонова – Турчанко, Г.В.Святненко. – К.: 

Студцентр, 1998. – 138 с. 

В даній роботі представлений теоретико – методологічний аналіз з типологізації проблемних 

сімей, соціально – психологічні аспекти сімейної психотерапії щодо дітей і батьків, аналіз 

конфліктних ситуацій, що спричинили появу так званих проблемних сімей. Використано 

емпіричний матеріал соцілолгічних досліджень, досвід соціальної роботи з проблемними 

сім’ями та дітьми як в Україні, так і в інших країнах. Для соціальних працівників, соціологів, 

психологів та всіх, хто займається сімейною проблемою. 

745- 2 екз. 

П 78 

10 

Програма курсу «Школа батьківства» / За заг. ред. К.С. Шендеровського. – Київ: 

КМЦСССДМ, 2005. – 76 с. 

Інформаційно-методичний матеріал розрахований на тих, хто відчуває та розуміє важливість 

батьківства, хоче стати компетентним, набути практичних навичок спілкування між батьками 

та дітьми. 

б/н (ІПСП) – 2 екз. 

П 24 

10 

Програма формування педагогічної культури батьків / За ред. В.Г. Постового.– К.: ДЦССМ, 

2003. - 108 с. 

Програма формування педагогічної культури батьків підготовлена в лабораторії сімейного 

виховання Інституту проблем виховання АПН України і призначена для організації 

педагогічної просвіти батьків. 

515 (ІПСП); 2963 

П 86 

10 

Психология и психотерапия семейных конфликтов: Учебное пособие по психологическому 

консультированию для факультетов психологических, медицинских и социальной работы – 

Самара: Издательский Дом БАХРАХ-М. 2003. – 784 с. 

3246 

П 86 

10 

Психология семейных отношений с основами семейного консультирования: Учеб пособие для 

студ. высш. учеб. заведений / Е. И. Артамонова, Е. В. Екжанова, Е. В. Зырянова; Под. ред. Е. 

Г. Силяевой. – 2-е изд., стереотип. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 192 с. 

В учебном пособии рассматриваются динамика семейных конфликтов, социально-

психологические факторы, приводящие к разводу.   

3768 

П 86 

10 

Психология семьи и больной ребенок. Учебное пособие: Хрестоматия. – СПб.: Речь, 2007. – 

400 с. 
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В книге собранны новые и классические исследования по психологии внутрисемейных 

отношений. Также содержатся клинико-психологические представления о семье как 

социальной системе, имеющей свои уникальные характеристики. Рассматриваются 

взаимоотношения между родителями при наличии различных заболеваний у детей или 

первичных нарушений в психическом развитии. 

4401 

П 86 

10 

Психологія сім’ї. / Поліщук В.М., Ільїна Н.М., Поліщук С.А. та ін.; За заг. ред. В.М. Поліщука. 

– Суми: ВТД «університетська книга», 2008. – 239 с. 

У посібнику аналізується психологія сучасної сім’ї в умовах глобалізації суспільних відносин, 

агресивного соціального впливу. Вивчаються основні чинники стабільності сімейних 

відносин, зокрема роль вікових криз як об’єктивних, закономірних явищ в особистісному 

розвитку. З’ясовуються типи сімей, стилі подружнього спілкування, особливості виховання 

дітей. 

4504 

П 86 

10 

Психологія соціальних взаємин: навч.посіб. / за заг.ред. М.С. Корольчука. – К., 2010. – 296 с. 

У посібнику розглянуто теоретичні, методичні та практичні проблеми психологічного 

забезпечення сімейних стосунків, наведено психологічні особливості сучасної сім’ї та 

практичні методи психологічної діагностики сімейної взаємодії і психологічного 

консультування; Посібник призначено для студентів, практичних психологів, науковців. Буде 

корисним для батьків, вихователів, молодих людей, працівників соціально-психологічних 

служб, тим, хто займається самовихованням, самовдосконаленням, вивченням особисгісної 

взаємодії, прагне до гармонії в сімейних стосунках. 

1035 (ІПСП) 

Р 49 

10 

Равич Р. Письма к будущей матери (Как родить здорового ребенка). – Ростов на /Д.:  

«Феникс», 1999. – 320 с. 

В книге впервые суммируется опыт, позволяющий дать беременной женщине комплекс 

рекомендаций, необходимых для укрепления собственного здоровья будущего ребенка. 

3837 

Р 18 

10 

Райгородский Д. Я. Психология семьи: Учеб. пособ. для ф-тов психологии, социологии, 

экономики и журналистики. - Самара: Издательский Дом «БАХРАХ-М». 2002. - 752 с. 

Расширяющийся круг проблем российской семьи, кризис семьи в России рассматривается в 

книге с точки зрения психологических функций семьи, в «момент», когда происходит смена 

традиционной, авторитарной модели российской семьи на эгалитарную. В этой ситуации в 

межличностных отношениях выделяются компоненты, обеспечивающие психологическую 

солидарность: интимность (близость), кооперация (взаимопомощь) и когнитивное согласие 

(взаимопонимание). Но все это происходит при адекватной полоролевой дифференциации 

(«роль мужа» — «роль жены»). 

2534 

Р 18 

10 
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Райгородский Д.Я. Подросток и семья: Учебное пособие по детской и возрастной психологии 

для факультетов психологии, педагогики и социальной работы. - Самара: БАХРАХ-М, 2002. - 

656 с. 

Каждый подросток проходит через период чудовищного одиночества, неуверенности и 

беззащитности. Эти состояния наполнены экзистенциальными вопросами бытия: «Кто я 

такой? Что я такое? Где мое место в этом мире?» 

2688 

К 27 

10 

Річард Картер Опіка над дітьми: сімя і держава. Вплив інституційної форми виховання на 

розвиток дітей (моніторинговий звіт)/ Річард Картер. – К.: Логос, 2005. – 88 с. 

956 (ІПСП); 352 (ІПСП); 561 (ІПСП); 415 (ІПСП) 

 

Р 17 

10 

Разом назавжди. Практичні кроки по створенню і збереженню успішного і повноцінного 

шлюбу. / [Л. Джонстон, Р. Джонстон, Д. Монтанес, Р. Монтанес]. – К.: «Гнозіс», 2013. – 128 с. 

б/н(ІПСП) 

Р 18 

10 

Социально-психологическая помощь семьям и детям групп риска практическое пособие: в 4 т. 

Т.IІ: Планирование и семейно-ориентированная  социальная работа. – СПб.: Питер, 2009. – 

256 с.: ил. 

Второй том посвящен вопросам организации семейно-ориентированной  социальной работы. 

Предлагаемое пособие рассчитано на широкий круг читателей и может быть рекомендовано 

руководителям и специалистам учреждений и служб, оказывающим социально-

психологическую помощь семьям и детям группам риска. 

1097 (ІПСП) 

Р 18 

10 

Социально-психологическая помощь семьям и детям групп риска практическое пособие: в 4 т. 

Т.IІІ: Развитие и благополучие детей. / Дж.  Райкус, Р. Хьюз. – М.: Эксмо, 2009. – 288 с.: ил. 

Пособие содержит темы, представляющие интерес для практиков, работающих с семьями и 

детьми групп риска, рассматриваются с позиции междисциплинарного подхода к организации 

помощи. Предлагаемое пособие рассчитано на широкий круг читателей и может быть 

рекомендовано руководителям и специалистам учреждений и служб, оказывающим 

социально-психологическую помощь семьям и детям группам риска. 

1098 (ІПСП) 

Р 18 

10 

Социально-психологическая помощь семьям и детям групп риска практическое пособие: в 4 т. 

Т.IV: Размещение и стабильные условия жизни / Джудит С. Райкус, Рональд К. Хьюз; [пер. В. 

Прохожего]. – М.: Эксмо, 2009. – 416 с. 

Пособие содержит темы, представляющие интерес для практиков, работающих с семьями и 

детьми групп риска, рассматриваются с позиции междисциплинарного подхода к организации 

помощи. Предлагаемое пособие рассчитано на широкий круг читателей и может быть 

рекомендовано руководителям и специалистам учреждений и служб, оказывающим 

социально-психологическую помощь семьям и детям группам риска. 
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1099 (ІПСП) 

Р 18 

10 

Социально-психологическая помощь семьям и детям групп риска: практическое пособие: в 4 

т. Т.І: Концептуальные основы социальной работы с детьми.  – М.: Национальный фонд 

защиты детей от жестокого обращения, 2008. – 288 с. 

Пособие посвящено проблемам социальной работы в сфере защиты детства. С позиции 

междисциплинарного подхода к оказанию помощи семьям и детям групп риска 

рассматриваются основные темы, представляющие интерес для практиков, работающих с 

семьями и детьми. Предлагаемое пособие рассчитано на широкий круг читателей и может 

быть рекомендовано руководителям и специалистам учреждений и служб, оказывающим 

социально-психологическую помощь семьям и детям группам риска. 

792 (ІПСП) 

Р 58 

10 

Робота з сім’ями, які потребують професійної соціально-педагогічної підтримки. Тренінгів 

курс для спеціалістів соціальної сфери / Автори-упорядники: В.Г.Головатий, А.В. Калініна, 

О.А.Виноградова. За заг. ред. Т.Ф. Алєксєєнко. – К.: Основа-Принт, 2007. – 128 с. 

У публікації подано матеріали тренінгового курсу для спеціалістів соціальної сфери. При 

розробці курсу був використаний інноваційний вітчизняний та зарубіжний досвід в сфери 

підвищення якості соціальних послуг для сім’ї. 

794 (ІПСП); 4601; 795 (ІПСП) 

Р 58 

10 

Робота соціального педагога з різними типами сімей: матеріали творчої групи соціальних 

педагогів / упоряд. Юлія Бойко та ін. – К.: Ред. загальнопед. газет, 2013. – 120 с. 

У даній книжці розкрито особливості різних типів сімей, подано модуль роботи соціального 

педагога з ними; запропоновано методики діагностики батьківсько-дитячих стосунків, впливу 

сімейного виховання на формування особистості дитини. 

1494 (ІПСП) 

Р 60 

10 

Родина для всіх поколінь: Збірник сценаріїв сімейних свят / За заг. ред. З.Г.Зайцевої. - К.: 

УДЦССМ, 1999. – 64 с. 

146 

Р 60 

10 

Родина: З досвіду роботи спеціалізованої соціальної служби допомоги сім’ї, молоді та жінці 

“Родина” Тернопільського обласного центру соціальних служб для молоді. – Тернопіль, 2000. 

– 26 с. 

541 

Р 60 

10 

Родители и дети: как понять друг друга / Составитель В. Гончаров. - Луганск: «ЧП «График», 

2010. - 112 с. 

Брошюра содержит материалы, которые помогут родителям понять внутренний мир 

современного подростка и на основе этого строить отношения со своим ребенком. Книга 

содержит ответы на вопросы о причинах детской агрессии и непослушания. Даны советы о 
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том, как разговаривать с детьми и избегать конфликтов в общении, как правильно 

использовать наказание и как стать успешным родителем. Уделено внимание вопросам 

влияния развода родителей на ребенка, описаны типичные проблемы неполной семьи и 

варианты их решения. Предоставлен перечень организаций, которые смогут помочь в 

решении определенных проблем в семейном воспитании. 

б/н (ІПСП) 

Р 64 

10 

Розвиток дітей молодшого віку в гірських селах Івано-Франківської області: участь родини та 

громади. Аналітичний звіт. – К., 2007. – 144 с. 

53 (ІПСП) 

Р 68 

10 

Роль сім'ї у формуванні здорового способу життя дітей та молоді / О. О. Яременко (кер. авт. 

кол.), О. М. Балакірєва, Г. В. Бєлєнька та ін. - К. : Державний ін-т проблем сім'ї та молоді, 

Український ін-т соціальних досліджень, 2004. - Кн. 12. - 196 с. 

Монографія містить тренінгові матеріали для навчання основам формування здорового 

способу життя дітей та молоді в сім'ї. Представлено складові формування здорового способу 

життя дитини в сім'ї, наведено матеріали стосовно ропі та ресурсів сім'ї у формуванні 

здорового способу життя молоді, показано особливості формування здорового способу життя 

в сім'ї у різні періоди життя дитини. 

06 (ІПСП) 

Р 69 

10 

Романова С.А. Психология семьи: Программа курса. - М.: Изд-во "СТИ", 1999. – 24 с.  

Учебно-методические материалы предназначены для студентов дневного и заочного 

отделений социально-технологическаого института. 

60 

Р 77 

10 

Романовська Д. Д. Технології роботи з батьками. — К.: Главник, 2007, — 128 с. 

У посібнику представлено комплексну програму роботи з батьками. Запропоновані матеріали 

допоможуть батькам та педагогам об'єднати свої зусилля у виріщенні спільного завдання — 

виховання гармонійної, всебічно розвиненої особистості. 

583 (ІПСП) 

Р 85 

10 

Руководство по планированию семьи / Ассоциация планирования семьи. – К., 1998. – 258с. 

В руководстве представлена основная информация о современных методах планирования 

семьи, включая консультирование и оценку пациента, механизм действия различных методов 

контрацепции, их эффективность и приемлемость, преимущества и недостатки, время начала 

использования, инструкции для пациентов, оказание помощи в случае типичных побочных 

эффектов. В отдельные главы выделены методы экстренной контрацепции, меры по 

профилактике инфекций, заболевания, передающиеся половым путем, а также послеабортное 

обслуживание и контрацепция для подростков. 

824 

С 13 

10 
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Савинов Л.И., Кузнецова Е.В.Социальная работа с детьми в семьях разведенных родителей: 

Учебное пособие / Под. ред. проф. Савинова. – 2-е изд. – М.: «Дашков и К», 2006. – 216 с. 

В пособии на основе анализа теоретического материала и данных собственных 

многоплановых эмпирических исследований рассматриваются актуальные проблемы 

социальной работы с детьми в семьях разведенных родителей. 

2902; 4029 

С 22 

10 

Сахно И.В. Гражданский брак: «за» или «против»? / Серия «В яблочко!». – Ростов н/Д: 

«Феникс», 2004. – 160 с. 

4065 

С 30 

10 

Семейное воспитание: Хрестоматия: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. завед. / Сост. П.А. 

Лебедев. – М.: Академия, 2001. – 408 с. 

В хрестоматии в системном виде представлены работы отечественных психологов и педагогов 

по основным проблемам воспитания детей в семье, как оно сложилось в России к 1917 г. ХХ 

в. 

1439 

С 30 

10 

Семиченко В. А. Мистецтво взаєморозуміння. Психологія та педагогіка сімейного 

спілкування: Навчальний посібник / В. А. Семиченко, В. С. Заслуженюк. – К.: Веселка, 1998. – 

209 с. 

3072; б/н 

С 39 

10 

Семья в постатеистических обществах / Сост. К. Сигов. – К.: Дух і літера, 2003. – 256 с. 

Сборник подготовлен по материалам одноименной конференции, проходившей в стенах 

Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры. При всем различии позиций и подходов, статьи, 

представленные в сборнике, роднит мысль о том, что семья – “клетка Тела Христова” – 

открывает в человеке насущнейшую потребность «быть с другими и ради других». 

3700 

С 30 

10 

Семья. Одесский благотворительный фонд «Дорога к дому». – Одесса, 2008. – 11 с. 

Информационный буклет. 

б/н - 2 екз. 

С 30 

10 

Семья. Социально-психол. и этич. пробл.: Справочник / В.И.Зацепин (рук.авт.кол.), 

Л.М.Бучинская, И.Н.Гавриленко и др. – К.: Политиздат Украины, 1990. – 255с. 

В семье, как известно, находит отражение весь многогранный мир социальных и 

нравственных отношений нашего общества, удовлетворяються высокие духовные 

потребности человека в любви, дружбе, материнстве и отцовстве, в эмоциональном общении. 

б/н(ІПСП) 

С 30 

10 
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Семья: Кн. для чтения. Кн.1 / Сост. И.С. Андреева, А.В. Гулыга. – М.: Политиздат, 1991. – 346 

с. 

В издании содержится подпорка текстов источников (Библия, Коран, Камасутра, Домострой и 

др.) и исследования по истории семьи, в частности русской семьи. В нем собраны 

размышления великих мыслителей прошлого о любви, браке и семьи (Платон, Аристотель, Ф. 

Бэкон, Монтень, Руссо, Кант, Гегель, Маркс, Энгельс, Герцен, Вл. Соловьев и др.), а также 

тексты советских и зарубежных авторов, посвященные проблемам современной семьи в ее 

взаимоотношениях с обществом, отношениям между супругами, родителями и детьми, 

семейным конфликтам и интимной жизни. Издание снабжено соответствующими 

пояснениями и словарем терминов. 

2026 

С 30 

10 

Семья: Кн. для чтения. Кн.2 / Сост. И.С. Андреева, А.В. Гулыга. – М.: Политиздат, 1991. – 527 

с. 

В издании содержится подпорка текстов источников (Библия, Коран, Камасутра, Домострой и 

др.) и исследования по истории семьи, в частности русской семьи. В нем собраны 

размышления великих мыслителей прошлого о любви, браке и семьи (Платон, Аристотель, Ф. 

Бэкон, Монтень, Руссо, Кант, Гегель, Маркс, Энгельс, Герцен, Вл. Соловьев и др.), а также 

тексты советских и зарубежных авторов, посвященные проблемам современной семьи в ее 

взаимоотношениях с обществом, отношениям между супругами, родителями и детьми, 

семейным конфликтам и интимной жизни. Издание снабжено соответствующими 

пояснениями и словарем терминов. 

2027 

С 33 

10 

Сеть социальных контактов: Мобилизация социального окружения детей и семей в кризисной 

ситуации. / Под ред. Власовой Н., Хольмберг Б., Снурниковой Н., Москва, 2005. -192 с. 

680 (ІПСП) 

С 41 

10 

Ситник С.І., Твердоступ Р.Б., Хлєбас С.М., Хмурич Р.М., Кучер Г.В. Визначення типів 

неадекватного сімейного виховання у підлітків в роботі центрів соціальних служб для молоді. 

– Тернопіль, 1995. – 18 с. 

б/н 

С 37 

10 

Сім’я в умовах становлення незалежної України (1991—2003 роки): Державна доповідь про 

становите сімей в Україні за підсумками 2003 року. — К.: Державний ін-т проблем сім'ї та 

молоді, 2004. — 254 с. 

У доповіді наведено результати ситуаційного аналізу «кальної кількості та розподілу сімей за 

типами за даними переписів населення І989 га 2001 років, розглядаються соціально-

демографічні та економічні тенденції життєдіяльності сімей за роки незалежності, питання 

репродуктивного здоров'я та планування сім'ї. 

4018 

С 37 

10 
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Сімейні групові наради як метод розв’язання конфліктних ситуацій: Методичні матеріали для 

тренера / Упор.: Т.П.Авельцева, Н.В.Зимівець, О.А.Каліба; За ред. І.Д.Звєрєвої. - К.: Наук. 

світ, 2003. – 86 с. 

Методичні матеріали спрямовані на ознайомлення фахівців сфери соціальної профілактики 

правопорушень, соціальної роботи з дітьми та молоддю, викладачів вищих навчальних 

закладів, представників громадськості з методом сімейних групових нарад як елементом 

відновного правосуддя щодо неповнолітніх, які знаходяться у конфлікті із законом. 

2799; б/н (ІПСП) 

С 37 

10 

Сімейно орієнтована соціальна робота: практичні аспекти. Конспект лекцій / За заг. редакцією 

В. О. Кузьмінського, С. С. Лукашова — К.: Молодь, 2010. - 128 с. 

У посібнику розглянуто основні практичні аспекти сімейно орієнтованої соціальної роботи. 

Викладено основні технологічні аспекти, інструменти та методи здійснення практичної 

соціальної роботи з сім'ями з дітьми, які потрапили у складні життєві обставини. Видання 

адресоване практикам соціальної сфери, студентам вищих навчальних закладів, які 

навчаються за спеціальностями «Соціальна робота», «Соціальна педагогіка», викладачам 

вищих навчальних закладів. 

1350 (ІПСП) 

C 54 

10 

Собкин В.С. Российский подросток 90-х: Движение в зону риска. Аналитический доклад / В.С. 

Собкин, Н.И. Кузнецова. – М.: ЮНЕСКО, 1998. – 120 с. 

Доклад посвящен анализу проблем, связанных с половым воспитанием подростков и 

старшеклассников. В нем рассмотрены аспекты социальной динамики полового поведения 

подростков: характер трансляции моделей полового поведения в СМИ; состояние 

современной семьи в России; отношение подростков к семье и супружеским отношениям; 

знания подростков в области половых отношений; особенности общения по поводу половых 

отношений в подростковом возрасте. Доклад базируется на анализе данных официальной 

статистики, оперативной статистики Министерства общего и профессионального образования 

РФ, МВД РФ. 

2645 

С 57 

10 

Содержание и организация деятельности территориальных центров социальной помощи семье 

и детям: Научно-метод. пособие в помощь работникам социальных служб и органов 

управления. - М.: Институт социальной работы, 1997. – 122 с. 

Данное пособие содержит в себе изложение опыта работы центров социальной помощи семье 

и детям, достигших высокого уровня эффективности качества обслуживания, а также 

встречающихся в их деятельности трудностей и проблем. 

281 

С 60 

10 

Солодников В.В. Социология социально-дезадаптированной семьи. – СПб.: Директ, 2007. – 

384 с. 

В книге дана полная картина состояния проблем социально-дезадаптированной семьи. 

Представлена широкая палитра уникальных результатов, полученных отечественными и 

зарубежными исследователями в даной области знания. Здесь приводятся не только 
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конкретные факты, но и раскрывается собственно «исследовательская кухня» ученых, 

занимающихся проблемами семьи. 

4503 

С 69 

10 

Социология семьи: Учебник / Под ред. А.И. Антонова. – М.: ИНФРА-М, 2005. – 640 с. 

2294 

С 69 

10 

Соціальна адаптація дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, а також осібз 

їх числа: Посібник до тренінгового курсу з підготовки спеціалістів центрів соціальних служб 

для сімї, дітей та молоді у трьох частинах. – Частина друга. – К.: Держсоцслужба, 2008. – 240 

с. 

776; 775 (ІПСП); 774 (ІПСП) 

С 69 

10 

Соціальна підтримка молодої сімї: Збірник інформаційних, теоретичних та методичних 

матеріалів для працівників соціальних служб для молоді: Цикл молода сім’я. Випуск 1. - К., 

1994. – 141 с. 

145 

С 69 

10 

Соціальна робота з сім’ями різних категорій в системі центрів ССМ / Дніпропетровський 

обласний центр соціальних служб для молоді. – Дніпропетровськ, 2001. – 19 с. 

У цьому збірнику відображено механізм діяльності системи центрів ССМ, що здійснює на 

підставі єдиних законодавчих, організаційних, методичних стандартів, узгоджених та 

координованих дій для досягнення комплексних завдань у реалізації соціальної політики 

держави. 

989 

С 69 

10 

Соціальна робота із сім’ями, які опинилися у складній життєвій ситуації. Матеріали тренінгу. / 

Звєрєва І.Д., Братусь І.В., Журавель Т.В., Київ, 2006 

б/н 

С 69 

10 

Соціальне оточення та самопочуття підлітків / О. Балакірєва (кер. авт. кол.), О. Артюр, О. 

Петрунько, О. Яременко. – К.: Державний інститут проблем сім’ї та молоді, 2002. – Вип. 1. – 

51 с. 

У брошурі висвітлюються вплив і роль сім’ї як фактора соціалізації підлітків, спілкування з 

однолітками і друзями як способів самовираження та шкільного оточення як середовища 

формування емоційної сфери підлітків. 

3848 

С 69 

10 

СОЦІАЛЬНИЙ СУПРОВІД І МЕДИЧНА ДОПОМОГА ДЛЯ ДИСКОРДАНТНИХ ПАР: 

МЕТОЛИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ – К., 2009. – 112 с. 

б/н (ІПСП) 
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С 69 

10 

Соціальний супровід сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах: навчально-

тренінговий модуль із підготовки спеціалістів центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді/ За ред..І.Д. Звєрєвої, Ж.В. Петрочко. - К.: Держсоцслужба, 2008. - 300 с. 

770; 756; 255 (ІПСП) 

С 69 

10 

Соціальні служби родині: розвиток нових підходів в Україні / За ред. І.М.Григи, 

Т.В.Семигіної. – К., 2002.-128 с. 

Видання знайомить з деякими теоретичними та практичними аспектами соціальної роботи з 

дітьми та родинами, презентує досвід українських соціальних служб, створених для 

запобігання та зменшення інституалізації дітей. У виданні описано досвід роботи 

експериментальних соціальних служб підтримки сім’ї, що діють у Київській області. 

Представлено також результати обстеження дитячих будинків сімейного типу, які дозволяють 

зробити певні висновки щодо особливостей впровадження соціальної підтримки цієї форми 

сімейної опіки. 

2120; 703 (ІПСП) 

С 72 

10 

Спільна робота школи, сім’ї, громадськості з формування особистості, громадянина України – 

Черкаси, 2010. – 84 с. 

б/н (ІПСП) 

С 73 

10 

Спок Б. Проблемы родителей и их решение / Пер. с англ. А.Н. Мироновского. – М.: ООО 

«Фирма «Издательство АСТ»: ООО «Издательство Астрель», 1999. – 416 с. 

Книга посвящена психологическим проблемам и трудностям, возникающим в семьях в 

процесе воспитания детей. 

4538 

С 75 

10 

Стаємо батьками. Посібник для батьків (частина 1). Посібник для викладача (тренера) 

(частина 2)./ авт. та уклад. Волинець Л., Балим Л., Ремень О., Філіпішина А., Синельник І., 

Губанова Т., Савчук І., - Київ: «Фенікс», 2008. – 320 с. 

Цей посібник – перша спроба розробити навчальну програму та матеріали для роботи з 

кандидатами в усиновлювачі. Частина матеріалів – власні розробки з досвіду практичної і 

теоретичної робти авторів та упорядників, частина – опрацьовані матеріали, які вдалося 

знайти і вивчити з цієї проблеми. 

799 (ІПСП) 

С 76 

10 

Становище багатодітних сімей в Україні: Державна доповідь про становище сімей в Україні 

(за підсумками 2006 року) / М-во України у справах сім’ї, молоді та спорту; Державний ін-т 

розвитку сім’ї та молоді; Керівники авт. колетиву: Л.Є. Смола, Є.М. Луценко. – Харків: Фоліо, 

2007. – 223 с. 

Щорічна доповідь про становище багатодітних сімей в Україні є офіційним документом, який 

готується з метою забезпечення центральних та місцевих органів виконавчої влади, населення 
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України об’єктивною систематизованою аналітичною інформацією про становище 

багатодітних сімей, а також зміни в ході здійснюваних соціально-економічних перетворень. 

546 (ІПСП) 

С 77 

10 

Становище сімей в Україні (за підсумками 2000-2009 років): Щорічна державна доповідь 

Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України про становище 

сімей та стан реалізації державної сімейної політики/ Міністерство України у справах сім’ї, 

молоді та спорту. Державний інститут розвитку сім’ї та молоді. – Київ, 2011. – 224 с. 

1298 (ІПСП) 

C 76 

10 

Становище сімей в умовах малих міст України: Держ. доп. Про становище сімей в Україні (за 

підсумками 2004 р.) / Т.Ф. Алєксєєнко, Т.В. Говорун, Н.Г. Гойдо та ін. – К.: Гопак, 2006. – 226 

с. 

773 (ІПСП) 

С 88 

10 

Студентський лелека. Соціальний портрет студентської сім'ї». Аналітичне дослідження / За 

заг. ред. Н. Світайло, А.Костєнко, Ю.Савеяьєвої — Суми 2011. - 79 с. 

У даному збірнику наведені результати роботи Сумського державного університету по 

впровадженню проекту «Студентський лелека», орієнтованого на підтримку студентських 

сімей та забезпечення у ВНЗ сприятливих умов для плідного поєднання навчання та 

відповідального батьківства. Проект виконувався за підтримки Програми рівних можливостей 

та прав жінок в Україні ПРООН. Поруч з результатами проведених соціологічних досліджень, 

які дозволяють краще зрозуміти погляди студентства на сім'ю та батьківство, до збірника 

включено і декілька портретів студентських сімей та ессе, написаних самими студентами. 

1401 (ІПСП) 

С 78 

10 

Сучасна родина в системі самовідтворення української нації: Матеріали науково-практичної 

конференції, м. Івано-Франківськ, 15 червня 2001 року / За заг. ред. чл.-кор. АПН України, 

проф. Б. Ступарика – Івано-Франківськ: Плай, 2002.- 140 с. 

4264 

Т 35 

10 

Терещенко М. В. Психологічний супровід становлення позитивного образу сім’ї у дітей 

дошкільного віку: Психолого-педагогічна програма для психологів, вихователів дошкільних 

навчальних закладів / М. В. Терещенко. – К.: Київськ. Ун-т імені Бориса Грінченка, 2013. – 41 

с. 

Психолого-педагогічна програма складається з 16 розвивальних занять, призначених для дітей 

5-6 (7) років. Змістом занять є читання казок із подальшим їх обговоренням, бесіди, ігри, 

тематичне малювання, слухання музики, постановка дітьми вистав, які відображають 

особливості дитячо-батьківських стосунків, збирання «Скарбнички добрих справ», проведення 

дитячо-батьківських конференцій, що позитивно впливає на становлення образу сім’ї у 

дошкільників. Заняття розроблені таким чином, що обов’язковою є участь батьків. Разом із 

розвитком позитивних стосунків у сім’ї велика увага приділяється творчому розвитку 

дошкільників, сприйманню ними краси навколишнього світу. 
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б/н (ІПСП) 

Т 48 

10 

Ткачева В.В. Гармонизация внутрисемейных отношений: мама, папа, я – дружная семья. 

Практикум по формированию адекватных внутрисемейных отношений – М.: Издательство 

Гном и Д, 2000. – 160 с. 

В пособии излагается практический материал психокоррекционной работы с семьями, 

воспитывающими детей с отклонениями в развитии. 

2559 

Т 59 

10 

Торохтий В.С. Методика диагностики психологического здоровья семьи. – М.: МГПУ, 2002. – 

97 с. 

Работа представляет собой учебно-методическое пособие, в котором дается описание 

сущности и содержания психологического здоровья семьи и его основных показателей, а 

также приводится шестифакторный инструментарий его диагностики в виде частных методик. 

2665 

Т 61 

10 

Торохтий В.С. Основы психолого-педагогического обеспечения социальной работы с семьей: 

Учебное пособие.Ч.1. - М.: МГСУ, 2000. – 240 с. 

В пособии рассматриваются основы психолого-педагогического обеспечения 

профессиональной деятельности специалистов социальной сферы. 

283 

Т 61 

10 

Торохтий В.С. Технологии психолого-педагогического обеспечения социальной работы с 

семьей: Учебное пособие.Ч.2. - М.: МГСУ, 2000. – 216 с. 

Работа посвящена проблеме социальных технологий. На основе базовых знаний о семье, о 

личности и деятельности социального работника, а также о возможностях современной 

психологии и педагогики, в работе рассматриваются технологии решения научного 

обеспечения социальной работы с различными категориями семей. 

284 

Т 77 

10 

Трубавіна І. М. Консультування  сім`ї: Науково-методичні  матеріали. В 2-х ч. Частина 1.- К. :  

ДЦССМ , 2003. - 88 с. 

У науково-методичних  матеріалах розкривають  сутність , завдання, методи, способи,   форми  

консультування  сім’ї  як  соціальної  системи  та  особливого  соціального    інституту. 

3391 

Т 77 

10 

Трубавіна І.М. Етика соціально - педагогічної роботи з сім'єю. - К.: УДЦССМ, 2001. - 71 с. 

Автором на основі теоретичного аналізу визначено сутність та особливості професійної етики 

соціальних педагогів, які працюють із сім'єю, її складові, завдання, джерела розвитку. 

Теоретичну новизну складають етичні цінності в роботі з сім'єю, їх ієрархія, поняття "права 

сім'ї в родині", захист яких є метою діяльності соціальних педагогів і які є найголовнішими 

цінностями в роботі з сім'єю. У посібнику розкрито сутність принципів соціально - 
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педагогічної роботи з сім'єю, моральні якості і зразки етичної поведінки соціальних педагогів. 

Словник і вправи різного характеру доповнюють теоретичну частину і дозволяють 

використовувати посібник для підвищення кваліфікації спеціалістів соціальної сфери, 

навчання педагогів у вузах, самоосвіти. 

275 

Т 77 

10 

Трубавіна І.М. Зміст та форми просвітницької роботи з батьками: Науково – методичні 

матеріали для працівників соціальних служб, учителів, соціальних педагогів, студентів 

педагогічних вузів. – К.: УДЦССМ, 2000. – 88 с. 

У запропонованих науково – методичних матеріалах розкриваються поняття сім’ї в теорії 

соціальної роботи, цілі та завдання просвіти, оновлено її зміст відповідно до мети та завдань, 

етапів розвитку сім’ї, наведено методику проведення різних форм і засобів роботи з сім’єю як 

із системою. 

838 

Т 77 

10 

Трубавіна І.М. Соціальний супровід неблагополучної сім’ї: Науково-метод. матеріали. – К.: 

ДЦССМ, 2003. – 86 с. 

У науково-методичних матеріалах узагальнено досвід соціального супроводу 

неблагополучних сімей в Україні, визначено його завдання, зміст і функції в роботі центрів 

соціальних служб. Вперше обґрунтовано поняття життєвих сімейних умінь і навичок, 

наведено їх зміст та здійснено класифікацію, що складає основу навчання сімей розв’язанню 

сімейних проблем, самокорекції сімейних стосунків. 

3370; 280 (ІПСП) 

Т 77 

10 

Трубавіна І.М. Соціально-педагогічна робота з неблагополучною сім’єю: Навч. посібник. – К.: 

ДЦССМ, 2002. – 132 с. 

У посібнику розкрито мету, завдання, зміст соціально-педагогчіної роботи з неблагополучною 

сім’єю в Україні, проаналізовано закордонний і вітчизняний досвід такої роботи, розкрито її 

етапи, критерії і показники ефективності, форми, методи, види соціально-педагогічних послуг 

в системі центрів соціальних служб для молоді. 

1399; 346 (ІПСП) 

Т 77 

10 

Трубавіна І.М. Соціально-педагогічна робота з сім’єю в Україні: теорія і методика: 

Монографія. – Харків: Нове слово, 2007. – 395 с. 

б/н (ІПСП); 691 

Т 77 

10 

Трубавіна І.М., Бугаєць Н.А. Методи вивчення сім'ї: Науково - методичні матеріали / За ред. 

І.М.Трубавіної - К.: УДЦССМ, 2001.- 68 с. 

В науково - методичних матеріалах розкриваються сутність і методика застосування методів 

науково - педагогічних досліджень у роботі з сім'єю, умови успішного їх використання 

відповідно до етапів розвитку сім'ї як соціальної системи і соціального інституту. 

Рекомендується для підготовки студентів педагогічних вузів, вчителів, працівників центрів 

соціальних служб для молоді, батьків. 
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610 

У 36  

10 

Уильяме М. Замужество или свобода?: Психология семейных отношений. — Ростов н/Д: 

«Феникс», 2004.— 256 с. 

В книге автор попыталась сосредоточить свое внимание не на личностных качествах каждого 

из супругов в отдельности, а на более важном вопросе — на отношениях между супругами, 

которые схожи с химической реакцией между двумя взрывчатыми веществами. 

4032 

У 74 

10 

Усвідомлене батьківство як умова повноцінного розвитку дитини та підвищення виховного 

потенціалу громади: Методичні матеріали до тренінгу / Упор. І.В. Братусь; За заг. ред. Г.М. 

Лактіонової. –К.: Наук. світ, 2004. – 86 с. 

Методичні матеріали підготовлені на основі тренінгів, що відбулися у ряді міст України. У 

виданні висвітлюється зміст поняття „усвідомлене батьківство”, характеризуються умови  для 

повноцінного розвитку дитини, подається інформація про ефективні зарубіжні й вітчизняні 

програми для дітей різного віку. Акцент зроблено також на існуючих можливостях посилення 

виховного потенціалу громади. 

3635; 201 (ІПСП); 74 (ІПСП); 42 (ІПСП) 

У 74 

10 

Усвідомлене батьківство: кроки до усиновлення. / Авт. кол. Волинець Л., Бутчер Д., Сіромаха 

А. та ін./ - Київ, 2007. – 60 с. 

Посібник на допомогу батькам. 

б/н 

У 74 

10 

Усиновлення: крок за кроком. Посібник на допомогу батькам. / Авт. кол. Волинець Л., Бутчер 

Д., Сіромаха А. та ін. / Київ, 2007. – 56 с. 

Посібник розроблено в рамках проекту «Нова СІМ’Я», на допомогу батькам, що бажають 

розширити свою сім’ю шляхом усиновлення або ще тільки розмірковують про це. 

б/н (ІПСП) 

Ф 34 

10 

Федотов М.В. Энциклопедия раннего развития ребенка. Первый год жизни / М.В. Федотов. – 

Ростов н/Д.: Феникс, 2005. – 384 с. 

Книга рассказывает о том, как может и должен развиваться ребенок от рождения до года. Эта 

книга – доброе и очень полезное руководство для родителей, педагогов и воспитателей по 

воспитанию детей первого года жизни. 

4073 

Ф 53 

10 

Филиппова Г.Г. Психология материнства: Учебное пособие. – М.: Изд-во Института 

Психотерапии, 2002.- 240с. 

В книге отражены взгляды современной отечественной и зарубежной науки на психическое 

развитие ребенка, структуру и содержание взаимодействия матери и ребенка в пренатальном, 

неонатальном периодах, младенчестве и раннем возрасте. 
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2356 

Ф 51 

10 

Филлипс  Ч. Т.  Феминизм  и семья:  историко-социологический  анализ / Под ред. А. И. 

Антонова.- М.: «Граль», 2002. – 176 с. 

В книге американского ученого дан исторический обзор феминистических воззрений, 

сложившихся в ходе политической борьбы за права женщин в США; показана тесная связь 

феминизма и марксизма; раскрыта антисемейная сущность гендерного феминизма, 

рассматривается ответная реакция со стороны «новых правых» на радикальный феминизм. 

3239 

Ф 88 

10 

Фридман Ирина. Себя как в зеркале я вижу… - М.: СЕМЬЯ и ШКОЛА, 1996. – 205 с. 

Взрослые в общении с детьми, дети в общении со взрослыми: взаимоотношения и 

взаимоотражения. 

4534 

Х 22 

10 

Харчев А.Г. Социология семьи: проблемы становления науки.– М.: ЦСП, 2003. – 342 с. 

В издании рассматривается широкий комплекс проблем, касающихся развития брака и семьи в 

социалистическом обществе, поставлен ряд методологических и методических вопросов, 

связанных с изучением брака и семьи в современной социологии, дана аргументированная 

критика буржуазных концепций в этой области. 

4076 

Х 71 

10 

Холман А.М. Методы оценки семьи: Инструментарий для понимания и интервенций: Перевод 

с англ. / Под общ. ред. Л.Романенковой. - Запорожье, 2000 - 104 с. 

Данная монография посвящена проблеме консультирования и интервьюирования при работе с 

семьей. Книга содержит как теоретический так практический материал. 

336 – 4 екз. 

Х 73 

10 

Холостова Е.И. Социальная работа с семьей: Учебное пособие. – 2-е изд. – М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и Ко», 2008. – 212 с. 

Учебное пособие содержит анализ современного состояния и тенденций развития семьи. 

Особое место отводится социальной работе с семьей, созданию системы учреждений 

социального обслуживания семьи и детей. 

4506 

Х 73 

10 

Холостова Е.И., Черняк Е.М., Чупина Г.Н., Сельская семья и социальная работа. – М.: 

Издательско-торговая корпорация « Дашков и К»,2005. – 242  с. 

В монографии рассматриваются особенности развития сельской семьи, ее адаптационный 

потенциал, проблемы ролевого взаимодействия. Особое место отводится социальной работе 

на селе. 

4068 

Ц 34 
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10 

Целуйко В.М. Психология неблагополучной семьи: Книга для педагогов и родителей. – М.: 

ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. – 273 с. 

 В книге представлены материалы, касающиеся психологических особенностей различных 

типов неблагополучных семей и их влияния на психическое развитие и формирование 

личности ребенка; дана характеристика типичных трудностей и педагогических ошибок 

родителей и отклоняющихся форм поведения ребенка как следствия неправильного  

воспитания в неблагополучной семье. 

3495 

Ц 34  

10 

Целуйко В.М. Психология современной семьи: Кн. для педагогов и родителей. — М.: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004. — 288 с. 

Книга посвящена анализу и характеристике важнейших социально-психологических проблем 

современной семьи. В ней отдельно выделены вопросы, связанные с особенностями 

становления молодой семьи и теми психологическими трудностями, которые возникают на 

канальных этапах организации совместной жизни. Рассматриваются кризисные ситуации на 

протяжении жизненного цикла семьи, внутрисемейные проблемы супружеской пары при 

повторном вступлении в брак, особенности воспитания детей в сводной семье. 

4034 

Ч 49 

10 

Черняк Е. М. Социология семьи: Учебн. пособ. —  2-е изд., перераб. и доп. — М.: «Дашков и 

К°», 2003. — 238 с. 

В учебном пособии показаны структурные и функциональные изменения семьи на 

протяжении ее исторического развития. Проанализированы современные тенденции 

функционирования семьи. Социологический анализ института семьи дается на большом 

историографическом материале. 

2632; 136 (ІПСП) 

Ш 24 

10 

Шапошникова Т.Е. Антропология семьи. – Новосибирск: Наука, 2004. – 244 с. 

Монография посвящена исследованию феномена семьи. Рассматривается история семьи, 

анализируются две основные сферы семейных отношений: супружеские и детско-

родительские. Раскрываются особености отношений мужчины и женщины с позиций 

исторического, гендерного и аналитического подходов к данной проблеме. 

3800 

Ш 42 

10 

Шеляг Т.В. Современная семья и социальная работа. - М.: Социально-технологический 

институт, 1999. – 242 с. 

Издание содержит анализ современного состояния и тенденций развития семьи в нашей 

стране и в мире, сущестующих противоречий и путей их разрешения. В качестве важнейшего 

инструмента общества, преднозначенного для стабилизации семейного образа жизни, 

рассматривается социальноя работа, принадлежность. 

35 

Ш 66 

10 
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Шкіряк-Нижник З.А., Непочатова-Курашкевич Е.І. Сім’я і немовля. Посібник для батьків та 

соціальних співробітників. / Під загальною редакцією С. Чередниченко. – К.: Кобза, 2003. – 64 

с. 

Посібник призначений для того, щоб допомогти батькам виробити власний стиль спілкування 

з дитиною. У посібнику подано завдання сім’ї щодо планування майбутньої дитини. Більша 

частина матеріалу присвячена допомозі батькам і всій родині в цілому для адаптації 

немовляти після його народження, особливостям спілкування батьків з малюком до і після 

народження і залежності між розвитком дитини й якістю його спілкування, описано, як 

відбувається фізіологічний нервово-психологічний  розвиток дитни, що є основою його 

майбутнього інтелекту. 

4598 

Ш 67 

10 

Школа для батьків / В. Бондаровська, К. Бабенко, О. Возіянова. –– К.: ТОВ “Батискаф”, ТОВ 

“Видавничий будинок “Аванпост – Прим”, 2003. – 320 с. 

Книга є результатом багаторічної практичної роботи фахівців-психологів Центру “РОЗРАДА” 

з дітьми та їх батьками. Ця робота є узагальненням досвіду багатьох сімей, їх успіхів і їх 

помилок у вихованні дитини. 

3741; 233 (ІПСП) 

Ш 76 

10 

Социально-психологическая консультативная работа с семьей: Хрестоматия / Сост. 

Л.Шнейдер: В 2 ч. – М.: Издательство Московского психолого-социального института; 

Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2004. – Ч.1. – 728 с. 

Данное издание содержит материалы, посвященные различным видам социально-

психологической помощи семье. 

2202 

Ш 95 

10 

Шугаев И. Брак, семья, дети... Беседы со старшекласниками. – Талдом, 2001. 

Информационная брошура. 

б/н 

Ш 95 

10 

Шульга Т.И. Работа с неблагополучной семьей: учебное пособие / Т.И. Шульга. – М.: Дрофа, 

2005. – 254 с. 

В пособии представлен материал, отражающий современное состояние данной проблемы. 

Приведены критерии и характеристики неблагополучных семей, а также направления, методы 

и формы работы специалистов с ними.  

4062 

Щ 60 

10 

Щербань П.М. Національне виховання в сім’ї.- К.: Боривітер, 2000. – 260 с. 

У книзі подано коротку історію нищення українства, розкрито сутність, обов’язкові умови та 

провідні напрями національного виховання дітей в українській сім’ї, звернено особливу увагу 

на роль матері, рідної мови, культури сімейного спілкування у формуванні національної 

самосвідомості дітей, наголошено на тезі, що громадянин України формується з дитинства, в 

сім’ї, на позитивному прикладі життя та діяльності батька й матері. 
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85 

Э 40 

10 

Экономика ведения домашнего хозяйства. Одесский благотворительный фонд «Дорога к 

дому». – Одесса, 2008. – 11 с. 

б/н - 2 екз. 

Я 44 

10 

Як навчитися поважати себе й інших: Поради психолога (Випускникові школи – інтернату для 

дітей, позбавлених батьківського піклування) / Л.С.Волинець, Т.В.Говорун, І.В.Пєша. – К.: 

УІСД, 2000. – 79 с. 

У книзі містяться поради психолога як навчитися поважати себе й інших. Матеріали, увійшли 

до видання, розраховані на випускників шкіл – інтернатів для дітей – сиріт і дітей, 

позбавлених батьківського піклування, на молодих людей, які намагаються знайти відповіді 

на складні питання стосовно спілкування, налагодження контактів, виходу із конфліктних 

ситуацій. 

735 

 

10.1. Прийомна сім’я. 
А 56 

10.1 

Альтернатива: Информ.-метод. сб. для спец. ЦССМ, приемных родителей и родителей-

воспитателей детских домов семейного типа. Часть 1. / Крымский республиканский центр 

социальных служб для молодежи. – Симферополь, 2001. – 37 с. 

Настоящий сборник рассчитан на государственных служащих, социальных работников, 

которые занимаются вопросами опеки над детьми-сиротами и детьми, лишенные 

родительского попечения, и проблемами развития института приемных семей в Украине и 

Крыму. 

991; 992 

Б 36 

10.1 

Бевз Г. М. Прийомна сім’я : соціально-психологічні виміри. Монографія. – К.: Видавничий дім 

«Слово», 2010. – 352 с. 

У монографії представлені результати соціально-психологічного дослідження з питань 

становлення в Україні інституту прийомних сімей як однієї з форм державного утримання 

дітей. 

1042 (ІПСП) 

Б 36 

10.1 

Бевз Г. Прийомні сім’ї (оцінка створення, функціонування та розвитку). – К.: Плавник, 2006. – 

112 с. 

У посібнику на основі теорії і системи розкриваються концептуальні засади розуміння 

принципів розвитку дитини та здорового функціонування сімейної системи. 

192 

Б 36 

10.1 

Бевз Г.М. Дитина в прийомній сім’ї: нотатки психолога / Г.М. Бевз, І.В. Пєша. – К.: УІСД, 

2001. – 101 с. 
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У книжці розглядаються психолого – педагогічні аспекти становлення, практичної діяльності 

та подальшого розвитку інституту прийомної сім’ї як форми сімейного виховання дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського піклування, альтернативної вихованню в інтернатних 

закладах. 

961; 473 (ІПСП) 

Д 42 

10.1 

Джордр Ш., Авденговен ван Н. Учасники фостерного процесу : міжнародне порівняльне 

дослідження. – К., 2001. – 128 с. 

4120 

К 16 

10.1 

Бетси Кифери, Джейн И.Скулер Как рассказать правду усыновленному или приемному 

ребенку. Как помочь ребенку осознать свое прошлое – К., 2009. – 270 с. 

Эта книга подскажет родителям, как обьяснить усыновленому ребенку сложные, проблемные 

и часто болезненные аспекты его прошлого; поможет поделиться с ребенком сложной 

информацией о его усыновлении и при этом не ранить его, найти подходящее время, чтобы 

расказать всю правду, какой бы горькой она не была… 

1047 (ІПСП) 

К 63 

10.1 

Комарова Н. М. Посібник для прийомних батьків та батьків-вихователів. - К.: Дєржсоцслужба, 

2006. - 104 с. 

Цей посібник адресований прийомним батькам і батькам-вихователям дитячих будинків 

сімейного типу. Підґрунтям для його створення став досвід перших українських прийомних 

сімей і дитячих будинків сімейного типу, досвід соціальних працівників, психологів, 

педагогів, лікарів, які працюють із сім'ями, що виховують нерідних дітей, досвід інших країн. 

588 (ІПСП) 

Л 19 

10.1 

Лактионова Г.М. Инновационные формы опеки детей: международный и национальный опыт 

/ Г.М.Лактионова, Г.М.Шипиленко, И.В.Братусь; Под общ.ред. Г.М.Лактионовой. – К.: 

Науковий світ, 2001. – 61 с. 

В представленных материалах на основе опыта социальной работы Украины, России, 

Венгрии, Великобритании и ряда других стран освещен процесс изменений, происшедших в 

течение последних лет в институтах опеки детей. Сборник предназначен социальным 

работникам, педагогам, воспитателям семейных детских домов, представителям органов 

опеки, неправительственных организаций, занимающихся проблемами защиты прав детей, а 

также студентов и преподавателей факультетов социальной педагогики и социальной работы. 

693 

Л 19 

10.1 

Лактіонова Г.М., Калібаба О.А. Робочі матеріали до « Програми підвищення кваліфікації 

прийомних батьків та батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу» - К., 2008. – 287 

с. 

690 (ІПСП); 709 (ІПСП) 

Л 64 

10.1 
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Літопис мого життя / Автор. упоряд.: Галина Лактіонова (керівник), Ірина Звєрєва, Олена 

Шипіленко та ін..- К., ТОВ «АЛВІЯ», 2006. 

б/н (ІПСП) 

М 54 

10.1 

Методичний посібник по проведенню тренінг-курсу для соціальних працівників з питань 

підбору, підготовки та соціального супроводу прийомних батьків / О.О. Яременко та ін. – К.: 

УІСД, 2000. – 128с. 

Методичний посібник розрахований на соціальних працівників, працівників державних 

установ, медичних органів, викладачів, аспірантів і студентів навчальних закладів, а також на 

тих, кого цікавлять проблеми розвитку інституту прийомних сімей в Україні. 

572 ; 725 

М 54 

10.1 

Методичні рекомендації для соціальних працівників, державних службовців щодо розвитку 

сімейних форм виховання / К.: Державний інститут проблем сім’ї та молоді. 2006. – 92 с. 

Методичні рекомендації стануть у нагоді спеціалістам, які створюють та забезпечують 

діяльність прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, державним службовцям, які 

займаються гуманітарними питаннями, зокрема соціальним захистом дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування. 

1076 (ІПСП) 

М 54 

10.1 

Методичні рекомендації соціальним працівникам щодо соціального супроводу прийомних 

семей / Н.М.Комарова, Г.М. Бевз, Л.С. Волинець. – К.: УІСД, 1999. – 103 с. 

Методичні рекомендації розраховані на соціальних працівників державних установ, закладів 

освіти, медичних органів, викладачів, аспірантів і студентів навчальних закладів, а також на 

тих, кого цікавлять проблеми розвитку інституту прийомних сімей в Україні. 

513 

М 71 

10.1 

Мищенко Н.С. Приемные ангелы. – К.: Знания Украины, 2007. – 560 с. 

704 (ІПСП) 

Н 37 

10.1 

Наша сім’я: Методичні рекомендації прийомним батькам / Н.М.Комарова , Г.М. Бевз, Л.С. 

Волинець. – К.: УІСД, 1999. – 80 с. 

Методичні рекомендації розраховані на прийомних батьків, соціальних працівників, 

працівників державних установ, органів освіти, медичних органів, на викладачів, аспірантів та 

студентів навчальних закладів, а також на тих, хто цікавиться проблемами розвитку інституту 

прийомних сімей в Україні. 

569 

Н 72 

10.1 

Новая модель организации работы органов местного самоуправления по опеке и 

попечительству над детьми (цикл сборников). Выпуск 2. Технологии реабилитационной 

работы, мониторинга и оценки развития ребенка, нуждающегося в государственной защите 

(методические материалы). – М., 2000. – 239 с. 
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548 

Н 72 

10.1 

Новая модель организации работы органов местного самоуправления по опеки и 

попечительству над детьми (цикл сборников). Выпуск 1. Новая модель организации работы 

органов местного самоуправления по опеке и попечительству над детьми и Модель 

образовательного учреждения нового типа для детей, нуждающихся в государственной 

защите. – М., 2000. – 136 с. 

586 

Н 72 

10.1 

Новая модель организации работы органов местного самоуправления по опеке и 

попечительству над детьми (цикл сборников). Выпуск 3. Организация работы службы по 

устройству детей на воспитание в семью (методические материалы. - М., 2000. – 93 с. 

549 

Н 72 

10.1 

Новая модель организации работы органов местного самоуправления по опеке и 

попечительству над детьми. – М.: «Квадрум», 2002. – 573 с. 

Авторы представляют первый в России курс переподготовки социальных педагогов и 

социальных работников, работающих в уполномоченных службах (учреждениях) органов 

опеки и попечительства: по защите прав детей и социальному патронату над ребенком и 

семьей, находящихся в трудной жизненной ситуации, по устройству детей на воспитание в 

семьи граждан. 

2644 

Н 72 

10.1 

Новая модель организации работы органов местного самоуправления по опеке и 

попечительству над детьми. Выпуск 3: Организация работы службы по устройству детей на 

воспитание в семью: Методические материалы. - 2-е изд., перераб. – М.: «Квадрум», 2002. – 90 

с. 

Авторы представляют организацию и технологию работы службы по устройству детей на 

воспитание в семью, дается программа переподготовки социальных работников для такой 

службы и пакет рабочей документации службы. 

2677 

П 17 

10.1 

Папка Ever child. Дітям усього світу. Представництво в Україні. 

701 (ІПСП) 

К 64 

10.1 

Патриция Котли. Новые прийомные родители. Первый опыт. Пер. с англ. Н.И.Ивановой. / 

СПб. Из-во Общественного Благотворительного Фонда «Родительский мост», 2004. – 130 с. 

Эта книга – о «новообранцах» на поприще приемного родительства. Ее автор анализирует 

опыт семей, впервые взявших на воспитание приемного ребенка. Основу книги составляют 

материалы исследования, которое проводилось с целью получения ответа на вопрос: «Могут 

ли социальные агенства, отвечающие за размещение детей в прийомные семьи, уже на стадии 

знакомства с потенциальными прийомными родителями спрогнозировать судьбу прийомной 
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семьи и узнать, в частности, не откажутся ли прийомная мать и прийомный отец от чужого 

ребенка раньше, чем агенство сочтет возможным вернуть его в родную семью?» 

859 (ІПСП) 

П 29 

10.1 

Петрановская Л. В класс пришел приемный ребенок – М., 2009. – 171 с. 

Книга «В класс пришел приемный ребенок» адресована прежде всего школьным учителям, 

которым все чаще сегодня приходится сталкиваться с приемными детьми. Автор - семейный 

психолог, специалист по семейному устройству -рассказывает об психологических 

особенностях детей, лишившихся родителей, раскрывает причины их «трудного» поведения, 

дает конкретные рекомендации и советы учителям. В книге приведены несколько историй 

приемных детей, в которых ключевую роль играли отношения с учителями и 

одноклассниками. 

б/н (ІПСП) 

П 53 

10.1 

Підготовка кандидатів у прийомні батьки та батьки вихователі :Книга для батьків: Посібник 

по тренінгового курсу / Автори та автори-упоряд.: Т.Ф. Алексєєнко, Г.М. Лактіонова, Г.О. 

Притиск та ін..; За заг. ред. Т.Ф. Алексєєнко. – К.: Наук. світ, 2006. – 496 с. 

У книзі розкрито закономірності , труднощі і проблеми сімейного виховання дітей різного 

віку, які зазнали втрат і отримали негативний соціальний досвід внаслідок несприятливих 

умов життя і позбавлення батьківського піклування; особливості функціонування будинків 

сімейного типу; дібрано вправи, завдання, конкретні поради для батьків, матеріали для 

проведення змістовного дозвілля; запропоновані ігрові ситуації для розвитку навичок й умінь 

успішного батьківства. 

4217; 4354 

П 32 

10.1 

Підготовка кандидатів у прийомні батьки та батьки вихователі: Посібник тренера. Загальний 

огляд / Автори-упоряд.: Г.М. Лактіонова, Г.О. Притиск, О.А. Калібаба та ін..; За заг. ред. Г.М. 

Лактіонової. – К.: Наук. світ., 2006. – 72 с. 

Видання призначено передусім, тми хто здійснює чи планує здійснювати підготовку 

прийомних батьків, батьків-вихователів, батьків-усиновителів, підвищення їхньої кваліфікації. 

б/н (ІПСП) 

П 32 

10.1 

Підготовка кандидатів у прийомні батьки та батьки вихователі: Посібник тренера. Перша 

серія «Знайомство» / Автори-упоряд.: Г.М. Лактіонова, Г.О. Притиск, О.А. Калібаба та ін..; За 

заг. ред. Г.М. Лактіонової. – К.: Наук. світ., 2006. – 56 с. 

Видання призначено передусім, тми хто здійснює чи планує здійснювати підготовку 

прийомних батьків, батьків-вихователів, батьків-усиновителів, підвищення їхньої кваліфікації. 

б/н (ІПСП) 

П 32 

10.1 

Підготовка кандидатів у прийомні батьки та батьки вихователі: Посібник тренера. Друга серія 

«Підготовка до змін в особистому й сімейному житті» / Автори-упоряд.: Г.М. Лактіонова, Г.О. 

Притиск, О.А. Калібаба та ін..; За заг. ред. Г.М. Лактіонової. – К.: Наук. світ., 2006. – 28 с. 
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Видання призначено передусім, тми хто здійснює чи планує здійснювати підготовку 

прийомних батьків, батьків-вихователів, батьків-усиновителів, підвищення їхньої кваліфікації. 

б/н (ІПСП) 

П 32 

10.1 

Підготовка кандидатів у прийомні батьки та батьки вихователі: Посібник тренера. Третя серія 

«Подолання у дитини почуття втрати» / Автори-упоряд.: Г.М. Лактіонова, Г.О. Притиск, О.А. 

Калібаба та ін..; За заг. ред. Г.М. Лактіонової. – К.: Наук. світ., 2006. – 36 с. 

Видання призначено передусім, тми хто здійснює чи планує здійснювати підготовку 

прийомних батьків, батьків-вихователів, батьків-усиновителів, підвищення їхньої кваліфікації. 

б/н (ІПСП) 

П 32 

10.1 

Підготовка кандидатів у прийомні батьки та батьки вихователі: Посібник тренера. Четверта 

серія «Повноцінний розвиток дитини та причини його затримки» / Автори-упоряд.: Г.М. 

Лактіонова, Г.О. Притиск, О.А. Калібаба та ін..; За заг. ред. Г.М. Лактіонової. – К.: Наук. світ., 

2006. – 36 с. 

Видання призначено передусім, тми хто здійснює чи планує здійснювати підготовку 

прийомних батьків, батьків-вихователів, батьків-усиновителів, підвищення їхньої кваліфікації. 

б/н (ІПСП) 

П 32 

10.1 

Підготовка кандидатів у прийомні батьки та батьки вихователі: Посібник тренера. П’ята  серія 

«Задоволення потреб дитини й формування її прив’язаностей» / Автори-упоряд.: Г.М. 

Лактіонова, Г.О. Притиск, О.А. Калібаба та ін..; За заг. ред. Г.М. Лактіонової. – К.: Наук. світ., 

2006. – 40 с. 

Видання призначено передусім, тми хто здійснює чи планує здійснювати підготовку 

прийомних батьків, батьків-вихователів, батьків-усиновителів, підвищення їхньої кваліфікації. 

б/н (ІПСП) 

П 32 

10.1 

Підготовка кандидатів у прийомні батьки та батьки вихователі: Посібник тренера. Шоста серія 

«Зміст і методи сімейного виховання » / Автори-упоряд.: Г.М. Лактіонова, Г.О. Притиск, О.А. 

Калібаба та ін..; За заг. ред. Г.М. Лактіонової. – К.: Наук. світ., 2006. – 48 с. 

Видання призначено передусім, тми хто здійснює чи планує здійснювати підготовку 

прийомних батьків, батьків-вихователів, батьків-усиновителів, підвищення їхньої кваліфікації. 

б/н (ІПСП) 

П 32 

10.1 

Підготовка кандидатів у прийомні батьки та батьки вихователі: Посібник тренера. Сьома серія 

«Посилення сімейних зв’язків » / Автори-упоряд.: Г.М. Лактіонова, Г.О. Притиск, О.А. 

Калібаба та ін..; За заг. ред. Г.М. Лактіонової. – К.: Наук. світ., 2006. – 32 с. 

Видання призначено передусім, тми хто здійснює чи планує здійснювати підготовку 

прийомних батьків, батьків-вихователів, батьків-усиновителів, підвищення їхньої кваліфікації. 

б/н (ІПСП) 

П 32 

10.1 
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Підготовка кандидатів у прийомні батьки та батьки вихователі: Посібник тренера. Восьма 

серія «Планування стабільності життя дитини та сім’ї » / Автори-упоряд.: Г.М. Лактіонова, 

Г.О. Притиск, О.А. Калібаба та ін..; За заг. ред. Г.М. Лактіонової. – К.: Наук. світ., 2006. – 32 с. 

Видання призначено передусім, тми хто здійснює чи планує здійснювати підготовку 

прийомних батьків, батьків-вихователів, батьків-усиновителів, підвищення їхньої кваліфікації. 

б/н (ІПСП) 

П 32 

10.1 

Підготовка кандидатів у прийомні батьки та батьки вихователі: Посібник тренера. Дев’ята  

серія «Робота в команді » / Автори-упоряд.: Г.М. Лактіонова, Г.О. Притиск, О.А. Калібаба та 

ін..; За заг. ред. Г.М. Лактіонової. – К.: Наук. світ., 2006. – 44 с. 

Видання призначено передусім, тми хто здійснює чи планує здійснювати підготовку 

прийомних батьків, батьків-вихователів, батьків-усиновителів, підвищення їхньої кваліфікації. 

б/н (ІПСП) 

П 32 

10.1 

Підготовка кандидатів у прийомні батьки та батьки вихователі: Посібник тренера. Десята  

серія «Усвідомлений вибір » / Автори-упоряд.: Г.М. Лактіонова, Г.О. Притиск, О.А. Калібаба 

та ін..; За заг. ред. Г.М. Лактіонової. – К.: Наук. світ., 2006. – 28 с. 

Видання призначено передусім, тми хто здійснює чи планує здійснювати підготовку 

прийомних батьків, батьків-вихователів, батьків-усиновителів, підвищення їхньої кваліфікації. 

б/н (ІПСП) 

П 49 

10.1 

Подари счастье ребенку и себе : советы родителям-усыновителям. – Симферополь, 2008. – 34 

с. 

б/н (ІПСП) 

П 49 

10.1 

Полезные советы приемным родителям : буклет. – Симферополь, 2008. – 34 с. 

б/н (ІПСП) 

П 61 

10.1 

Посібник для соціальних працівників щодо підготовки ті соціального супроводу сімей та 

дитячих будинків сімейного типу: У 2-х кн. / Г.М. Бевз та ін.. – К.: Держсоцслужба. 2006. – 

Кн. 2. – 180 с. 

Методичний посібник щодо надання соціальних послуг прийомним сім’ям та дитячим 

будинкам сімейного типу вміщує основні положення організації та здійснення соціальної 

допомоги . практичні рекомендації щодо здійснення соціального супроводу сімей. Які 

виховують дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

1075 (ІПСП) 

П 68 

10.1 

Права дитини: сучасний досвід та інновації: Зб.інформ. і метод.матеріалів / Авт.-упор.: 

Г.Лактіонова, О.Калібаба, Т.Цюман та ін..; за заг.ред. Г.Лактіонової. – К., Либідь, 2005. – 256 

с. 

У публікації подано матеріали тренінгового курсу для підготовки спеціалістів соціальної 

сфери. Розглянуто шляхи забезпечення права дитини на сім’ю як природне середовище для її 
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зростання і виховання, методи та форми роботи спеціалістів соціальної сфери у різних 

життєвих ситуаціях. 

1154 (ІПСП) 

П 68 

10.1 

Права людини в дитячих будинках сімейного типу України : доповідь за результатами 

моніторингу. – Харків, 2004. – 148 с. 

Книга побудована на основі моніторингового дослідження 24 дитячих будинків сімейного 

типу України, що складає близько 20% від загальної кількості ДБСТ по всій країні, у яких 

знаходяться на утриманні і вихованні 191 дитина- сирота. Моніторинг проводився у чотирьох 

регіонах України: Східному (Харківська і Сумська області), Центральному (Дніпропетровська 

область), Західному (Хмельницька і Львівська області) і Південному (АР Крім). У дослідженні 

брали участь партнерські громадські організації зі Львова, Тернополя, Дніпропетровська і 

Севастополя. 

170 (ІПСП) 

П 75 

10.1 

Прийомна сім`я: оцінка ефективності опіки (методичні рекомендації для соціальних 

працівників).- К.: Український ін-т соціальних досліджень, 2000. - 78 с. 

Методичні рекомендації розраховані на соціальних працівників, працівників державних 

установ, закладів освіти, медичних органів, викладачів, аспірантів і студентів навчальних 

закладів, а також на тих, кого цікавлять проблеми розвитку інституту прийомних сімей в 

Україні. (2прим.) 

368 ; 724 

П 75 

10.1 

Прийомна сім’я: методика створення і соціального супроводу: Науково-методичний посібник / 

Г.М. Бевз, В.О. Кузьмінський, О.І. Нескучаєва та ін. – К.: Центр стратегічної підтримки, 2003. 

– 92 с. 

У виданні подається технологія створення прийомної сім’ї як нової форми державної над 

дітьми. 

4284; 263 (ІПСП); 492 (ІПСП) 

П 75 

10.1 

Прийомні сім’ї для дітей-сиріт з функціональними обмеженнями / О.О. Яременко, Н.М. 

Комарова, Р.Я. Левін. – К.: УІСД, 2001. – 120 с. 

У книзі розглядаються питання створення і функціонування прийомних сімей для дітей-сиріт і 

дітей, позбавлених батьківського піклування, які мають функціональні обмеження. 

548 (ІПСП) 

П 78 

10.1 

Програма підготовки кандидатів у прийомні батьки та батьки-вихователі, які беруть на 

виховання ВІЛ-інфікованих дітей / За заг. редакцією І.М. Пінчук, канд. пед. наук. – К.: 

Держсоцслужба, 2007. – 120 с. 

1129 (ІПСП); 1095 (ІПСП) 

П 78 

10.1 
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Програма навчання для прийомних батьків та батьків-вихователів з метою підвищення їх 

виховного потенціалу. – Київ, 2011. – 31 с. 

б/н (ІПСП) 

 

Т 33 

10.1 

Работа детского дома 19 ЦАО г.Москвы как уполномоченной службы органов опеки и 

попечительства. – М. : БФРГТЗ «СЛОВО», 2001. – 124 с. 

2661 

Р 45 

10.1 

Реформування закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: 

передумови, реалії та перспективи (за результатами соціологічного дослідження) / Автори: 

Ж.В. Петрочко, О.А. Калібаба, О.С. Шипіленко та ін..; За заг. ред. Ж.В. Петрочко. – К.: Наук. 

світ, 2006. – 100 с. 

4219 

Р 45 

10.1 

Реформування системи піклування про дітей в Україні шляхом розвитку інституту прийомних 

сімей (2003-2007 рр.) : інформаційні матеріали за результатами проекту. – К., 2001. – 36 с. 

4526 

Р 58 

10.1 

Робота з дитиною у прийомній сім'ї: Методичний посібник / Г.М. Бевз, В.Г. Захарченко, О.Г. 

Карпенко. – К.: Державний ін-т проблем сім'ї та молоді, 2003. - 188 с. 

Методичний посібник містить соціальні, педагогічні та психологічні особливості розвитку 

дітей, які влаштовуються у прийомні сім'ї, сформовані в результаті аналізу життєвих історіях 

та практичних спостережень функціонування прийомних сімей в Україні. 

3996; 494; 100 (ІПСП); 565 (ІПСП) 

С 46 

10.1 

Джейн І. Скулер, Бетсі Кіфер Смолі, Тімоті Дж. Каллаган. Діти, які пережили травму, сім’ї, що 

приносять зцілення. / Джейн І. Скулер, Бетсі Кіфер Смолі, Тімоті Дж. Каллаган. – К.: 

«Фенікс», 2011. – 280 с. 

б/н(ІПСП) 

С 69 

10.1 

Соціальне становлення дитини у прийомній сім’ї: соціальний супровід: Навч.-метод. посіб. / 

Л.С. Волинець та ін. – К.: УІСД, 2000. – 127 с. 

Навчально-методичний посібник розрахований на студентів навчальних закладів різного рівня 

акредитації, педагогів і працівників, які здійснюють соціальний супровід прийомних сімей, 

працівників державних установ, органів освіти, медицини, викладачів, аспірантів, а також на 

тих, хто цікавиться проблемами захисту дітей. (2прим.). 

570; 728 

С 75 

10.1 

Стаємо батьками : посібник для батьків (частина 1); посібник для викладача (тренера) 

(частина 2) – К., 2008. – 320 с. 
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4525; 503 (ІПСП) 

С 78 

10.1 

Створення та соціальний супровід прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу: Навч.-

метод. комплекс / Автори-упоряд.: Г. М. Лактіонова, Ж.В. Петрочко, А.В. Калініна та ін.; За 

заг. ред. Г.М. Лактіонової, Ж.В. Петрочко. – К.: Наук. світ, 2006. – 270 с. 

Пропонований матеріал охоплює широке коло питань таких, як специфіка створення 

прийомних сімей та ДБСТ, нормативно-правові основи їх функціонування, організаційно-

методичні засади соціального супроводу. 

4218 

С 78 

10.1 

Створення та функціонування прийомних сімей: Навч. посіб. для державних службовців / О.О. 

Яременко та ін. – К.: УІСД, 2000. – 128 с. 

Навчальний посібник розрахований на державних службовців, які займаються гуманітарними 

питаннями, зокрема питаннями опіки над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими 

батьківського піклування, і приймають рішення з проблем розвитку інституту прийомних 

сімей в Україні. 

571; 723 

Т 38 

10.1 

Технології створення та функціонування прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу. 

Збірник методичних матеріалів / Авт. кол.: Г.М. Бевз, А.Й. Капська, Н.М. Комарова та ін. – К.: 

Державний ін-т проблем сім’ї та молоді, 2003. – 188 с. 

Збірник містить методичні матеріали щодо реалізації державної програми розвитку сімейних 

форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, розроблені за 

результатами практичної діяльності спеціалістів управлінь (відділів) у справах сім’ї та молоді, 

центрів соціальних служб для молоді, відділів освіти спрямованої на створення, забезпечення 

функціонування прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. 

3854; 62 (ІПСП); 276 (ІПСП) 

Т 66 

10.1 

Тренінгове заняття з підготовки спеціалістів з проблем створення і соціального супроводу 

прийомних сімей. (на укр.. та рос. мовах) 

4038 

У 74 

10.1 

Усиновлення: крок за кроком : усвідомлене батьківство. / Авт. кол. Волинець Л., Бутчер Д., 

Сіромаха А. та ін.  – 3-є вид., перегл та доповн. - Київ, 2009. – 60 с. 

Посібник розроблено в рамках проекту «Нова сім’я», на допомогу батькам, що бажають 

розширити свою сім’ю шляхом усиновлення або ще тільки розмірковують про це. 

б/н (ІПСП) 

У 74 

10.1 

Усиновлення: крок за кроком. Посібник на допомогу батькам. / Авт. кол. Волинець Л., Бутчер 

Д., Сіромаха А. та ін. / Київ, 2007. – 56 с. 

Посібник розроблено в рамках проекту «Нова сім’я», на допомогу батькам, що бажають 

розширити свою сім’ю шляхом усиновлення або ще тільки розмірковують про це. 
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б/н (ІПСП) 

 

10.2. Молода сім’я 

А 47 

10.2 

Алєксєєнко Т.Ф. Педагогічні проблеми молодої сім’ї: Навч. посібник – К.: ІЗМН, 1997. – 116 

с. 

Сучасна молода сім’я стикається з чисельними педагогічними проблемами. Які вони? Як їх 

вирішити? – ці та інші питання знаходяться в центрі уваги автора, дослідника проблем 

сімейного виховання та педагогічної культури батьків. 

4257 

Б 28 

10.2 

Батищева Г.О. Робота соціальних служб для молоді з молодою сім’єю: Методичні 

рекомендації / Г.О. Батищева,  З.Г.Зайцева. – К.: А.Л.Д., 1996. – 100 с.  

139 

К 77 

10.2 

Кравець В. Теорія і практика дошлюбної підготовки молоді. - К.: Київська правда, 2000. - 688 

с. 

У монографії відображено результата багаторічного теоретичного і експериментального 

дослідження проблем дошлюбної підготовки учнівської молоді. Праця мас зацікавити 

передовсім науковців, які досліджують проблеми статевого виховання школярів, їх підготовки 

до створення сім'ї, її матеріал безсумнівно може бути використаний і викладачами та 

студентами педагогічних навчальних закладів, широкою учительською громадськістю в своїй 

навчально-виховній діяльності. 

506 (ІПСП) 

М 75 

10.2 

Молода сім’я в Україні: проблеми становлення та розвитку: Тематична Державна доповідь 

про становище сімей в Україні за підсумками 2002 року. – К.: Державний інститут проблем 

сім’ї та молоді, 2003. – 140 с. 

У доповіді вісвітлюються актуальні проблеми становлення та розвитку молодих сімей в 

сучасній Україні. Наведені дані щодо орієнтацій та установок молоді на цінності сім’ї, 

готовності до її створення з огляду на поширення в Україні неофіційних шлюбів. 

4289; 659 (ІПСП); 99 (ІПСП) 

М 75 

10.2 

Молода сім’я: проблеми та умови її становлення / За ред. А.Й.Капської. – К.: ДЦССМ, 2003. – 

184с. 

В книзі пропонуються матеріали, які дозволяють ознайомитися з теорією і технологіями 

роботи з молодою сім’єю, з проблемою взаємодії дітей і батьків. Пропонуються деякі 

методики зняття конфліктів у молодій сім’ї та тематичний тренінг, спрямований на 

психологічну підготовку молоді до сімейного життя. 

4025 

М 75 

10.2 
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Молода сім’я: умови виховання дитини. Науково-методичний посібник. / Т.Ф. Алєксєєнко. – 

К.: 2004. – 96 с. 

У навчально-методичному посібнику на основі системного аналізу та інтегрованого підходу 

розроблено концептуальні засади до визначення умов сімейного виховання, розкрито їх 

комплексну дію на особистість дитини дошкільного віку, представлено різні класифікації 

сімейних стосунків, методи сімейного впливу та ціннісні орієнтації сучасної молодої сім’ї, 

обґрунтовано їх педагогічну доцільність, запропоновано класифікацію інтегрованих умов 

сучасного сімейного виховання. 

4260 

П 17 

10. 2 

Папка «Сім’я – основа надійної держави». – К., 2008. 

б/н 

П 32 

10.2 

Підготовка молоді до сімейного життя: Збірник теоретичних та методичних матеріалів для 

працівників соціальних служб для молоді.Цикл "Молода сім’я". Випуск 4. / За заг. ред. З.Г. 

Зайцевої.- К.: УДЦССМ, 1999.- 56 с. 

148 

П 52 

10.2 

Пултавська В. Приготування до подружнього життя / Пер. з польськ. З. Городенчук. – Львів: 

Свічадо, 2000. – 104 с. 

Автор висловлює свою точку зору на проблему подружнього життя, пропонує читачеві свої 

спостереження та зроблені на підставі багаторічного професійного та життєвого досвіду 

висновки. 

2163; 362 (ІПСП) 

С 56 

10.2 

Совет да любовь: Материалы в помощь молодым семьям. – Мытищи: Изд-во УПЦ «Талант»,  

2002. – 40 с. 

Данные материалы подготовлены на основе психологического опроса, проведенного в январе-

марте 2002 г. 

2656 

С 69 

10.2 

Соціальна робота з молоддю, яка вступає в шлюб / За заг.ред. А.О.Бучака. – Рівне, 2001. – 32 с. 

941 

С 69 

10.2 

Соціальна робота з молодою сім’ю. Збірник теоретичних та методичних матеріалів для 

працівників соціальних служб для молоді. Випуск II. - К.: А.Л.Д., 1995. - 100 с. 

б/н (ІПСП) 

Ф 79 

10.2 

Форми і методи роботи з молодою сім’єю: Збірник метод. матеріалів для працівників 

соціальних служб для молоді: Цикл “Молода сім’я”. Випуск 5. / За заг. ред. З.Г. Зайцевої. – К.: 

УДЦССМ, 2000. – 68 с. 
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У збірці представлено методичні матеріали по роботі з молодою сім’єю на допомогу 

працівникам соціальних служб для молоді, зокрема, набір апробованих методик для 

визначення взаємостосунків у сім’ї, задоволеності шлюбом самооцінки особистості тощо. 

302 

Э 30 

10.2 

Эйзенберг А. В ожидании ребенка: Рук-во для будущих матерей и отцов: Пер. с англ. / 

А.Эйзенберг, Х.Муркофф, С.Хатавей; Худож. А.А.Шуплецов. - М.: ООО "Издательство ACT", 

1997.—656 с. 

Книга известных английских специалистов, являющаяся универсальным пособием по 

беременности. 

4588 

Э 68 

10.2 

Энциклопедия молодой семьи. – М.: “РИПОЛ КЛАССИК”, 2001. – 608 с. 

2235 

 

11. Демократія / Громадське виховання 

Г46 

11 

Активні форми безпосередньої участі громадян у процесі ухвалення владних рішень. – 

Вінниця: ПП «Поліграфічний центр «ФЕНІКС», 2007. – 120 с. 

 

Посібник для громадських організацій та людей із активною життєвою позицією 

1542 

В 31 

11 

Вербицька П.В. Громадянське виховання учнівської молоді: загальношкільний підхід: наук.-

метод.посіб. / Вербицька П.В. – Л.: ЗУКЦ, 2008. – 150 с. 

В посібнику розглядаються засади громадського виховання учнівської молоді у 

загальноосвітніх навчальних закладах. Видання призначене для науковців, вчителів і 

керівників загальноосвітніх навчальних закладів, методистів з виховної роботи, студентів. 

1110 (ІПСП) 

В 31 

11 

Вербицька П.В. Організація системи громадянського виховання учнівської молоді у 

загальноосвітніх навчальних закладах: наук.-практ. посібник / П.В. Веробицька. – Л., 2005. – 

86 с. 

Науково-практичний посібник містить теоретико-методологічні основи громадянського 

виховання. Розглядаються зміст та методичні підходи до реалізації ефективної системи 

громадянського виховання учнівської молоді у навчально-виховному процесі у PYP. 

б/н(ІПСП) 

В 55 

11 

Виховуємо людину і громадянина: навчально-методичний посібник. – Видавнича фірма 

«Відродження», 2006. – 128 с. 

б/н(ІПСП) 

В 55 
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11 

Виховуємо людину і громадянина: Навчально-методичний посібник. – Дрогобич: 

«Відродження», 2006. – 127 с. 

Навчально-методичний посібник містить матеріали, що можуть бути використані у вивченні 

курсів історії України та всесвітньої історії в 9 – 11 класах, а також у позаурочній роботі. 

Поглиблена увага до історії становлення прав людини, знайомство з прикладами 

інтолерантності та дискримінації допоможе вчителям та їхнім вихованцям краще зрозуміти 

цінності демократії, потреби суспільства у подоланні ксенофобії, стереотипів та упереджень, 

усвідомити необхідність взаєморозуміння та співпраці. 

б/н (ІПСП) 

В 90 

11 

Вчимося бути громадянами: Навчальний посібник з громад. освіти для 7 (8) кл. серед. 

Загальноосвітніх навч. закл. / За ред. В. Мисана, П. Вербицької, О. Войтенка. – Львів: ЗУКЦ, 

2006. – 152 с. 

Посібник містить навчальний матеріал, складений згідно з програмою курсу за вибором 

«Вчимося бути громадянами». 

б/н (ІПСП) 

В 90 

11 

 

Вчимося бути громадянами: Навчальний посібник з громад. освіти для 7(8)кл. серед. 

загальноосвітніх навч. закл. / За ред. В. Мисана, П. Вербицької, О. Войтенка. – Львів: ЗУКЦ, 

2006. – 152 с. 

Посібник містить навчальний матеріал, складений згідно з програмою курсу за вибором 

«Вчимося бути громадянами». Для учнів 7(8) класів загальноосвітніх навчальних закладів. 

б/н (ІПСП) 

В 90 

11 

Громадянська освіта у системі класного керівника: Методичний посібник з громадського 

виховання для 5-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів, а також пропедевтичні 

заняття для початкової школи / За ред. П.В. Вербицької – Львів: ЗУКЦ, 2008. – 210 с.: іл. 

Матеріали посібника знайомлять педагогів із можливостями реалізації завдань громадського 

виховання у роботі класного керівника із учнівським колективом. 

б/н (ІПСП) 

Г 87 

11 

Громадянин – Держава – Громадянське виховання. Антологія / Упорядники М. П. Рагозін, О. 

В. Сухомлинська – Донецьк, 2001 - 262 с. 

б/н (ІПСП) 

Г 87 

11 

Громадянська освіта : методичний посібник для вчителя – Львів: ЗУКЦ, 2007. – 194 с. 

1109 (ІПСП) 

Г 87 

11 

Громадянська освіта у сучасному навчальному закладі: навчально-методичний посібник. – К., 

2008. – 95 с. 
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У збірнику матеріалів міської науково-практичної конференції «Реалізація громадянської 

освіти та виховання в сучасному навчальному закладі» узагальнено та висвітлено передовий 

досвід педагогічних колективів загальноосвітніх навчальних закладів столиці з упровадження 

проекту «Громадянська освіта – Україна». Запропоновано нову концепцію діяльності педагога 

з упровадження громадянської освіти та виховання, визначено зміст, напрями, форми, методи 

та засоби реалізації окреслених питань, що ефективно забезпечували би процес розвитку 

формування особистості, якій властиві демократична громадянська культура та 

відповідальність. 

б/н (ІПСП) 

Г 87 

11 

Громадянське суспільство // Журнал № 1 (19)’2012. – К.: УНЦПД, 2012. – 34 с. 

б/н(ІПСП) 

Ж 66 

11 

Живи за правилами: Навчально-методичний посібник з правової освіти та виховання 

учнівської молоді для вчителів, вихователів та учнів середніх загальноосвітніх навчальних 

закладів / Автори-укладачі: Голосова Н., Ратушняк С., Ремех Т. – Львів: Всеукраїнська 

асоціація викладачів історії та суспільних дисциплін «Нова Доба», Західно-Український 

Колсантинг Центр, 2007. – 120 с., іл.. 

Посібник адресований вчителям, вихователям учнівської молоді та учням середніх 

загальноосвітніх закладів і має на меті розвивати правову компетентність школярів. 

б/н (ІПСП) 

Д56 

11 

Дерев'янко Н., Kocтів В. 

Формування громадянської  культури особистості школяра: навч. метод. noci6. / Н. 

Дерев'янко, В. Kocтів; за ред. В. Костіва. - К. : ТОВ «Інформаційні системи», 2011. - 352 с. 

 

У навчальному посібнику на основі системного та синтегретичного підходів проаналізовано 

структурну й функціональну складові громадянської культури як інтегральної властивості 

особистості. Розкрито специфіку розвитку громадянських якостей і громадянських ставлень 

школярів, особливості виховання та корекції громадянських рис школярів у навчальному і 

пізнавальному процесі. 

1526 

Ж 92 

11 

Журнал Громадянське суспільство // № 1 (19)’ 2012., - К., 2012. – 34 с. 

б/н (ІПСП) 

І–98 

11 

Іщенко М. П., Гаман П. І., Іщенко О. М. Основи демократії: Навчально-методичний посібник 

для студентів і слухачів магістратури державної служби денної, заочної та екстернатної форм 

навчання (Друге видання, доповнене) /за ред. проф. Іщенка М. П. - Черкаси: Вид. від. ЧНУ 

імені Богдана Хмельницького, 2011. - 232 с. 

б/н (ІПСП) 

К 43 

11 
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Кирилюк Ф. М. Політологія Нової доби: Посібник. — К.: Видавничий центр «Академія», 2003. 

— 304 с. 

У посібнику викладено основні політологічні доктрини, концепції Нової доби, висвітлено 

розвиток політичного знання в єдності його світоглядних засад, теоретичного змісту і 

програмних вимог. Особливу увагу приділено характеристиці філософського змісту основних 

напрямів політичної ідеології, формуванню і розвитку методології та гуманістичних засад 

політології. Розкрито особливості, основні положення політичних учень найвидатніших 

мислителів того часу. 

812 (ІПСП) 

К 66 

11 

Корупція в Україні : національне дослідження стану корупції у сфері регуляторної політики: 

митні процедури – К., 2008. – 34 с. 

б/н (ІПСП) 

К 66 

11 

Корупція в Україні : національне дослідження стану корупції у сфері регуляторної політики: 

отримання документів дозвільного характеру на будівництво та операції з землею – К., 2008. – 

40 с. 

б/н (ІПСП) 

К 96 

11 

Кучинська І.О. Виховання громадянськості в Україні (друга половина ХІХ – ХХ ст..) : 

монографія / І. О. Кучинська. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-подільський 

національний університет імені Івана Огієнка, 2009. – 196 с. 

У монографії проаналізовано та обґрунтовано становлення і розвиток ідеї громадянського 

виховання в Україні у другій половині ХІХ століття; особливості процесу розвитку 

громадянського виховання в Україні у 1905 – 1920 рр.; тенденції розвитку виховання 

громадянськості в Україні у радянський період (1920 – 1991 рр.) 

1408 (ІПСП) 

11 

Місцева демократія в Україні. Нові стандарти./ Матеріали всеукраїнської конференції – К.: -

2013. 

б/н 

М 57 

11 

Ми – громадяни України: Навчальний посібник з громад. освіти для 9 (10) кл. серед. 

Загальноосвіт. Навч. закл. / О. Пометун, О. Дем’янчук, І. Ігнатова та ін.; За ред. О. Пометун. – 

Видання третє, доповн. – Львів: НВФ «Українські технології», 2003. – 256 с. 

Посібник містить матеріал згідно з програмою курсу за вибором «Ми – громадяни України». 

б/н (ІПСП) 

М 65 

11 

Мистецтво жити в громаді. Навчально-методичний посібник з громадянської освіти та 

виховання учнівської молоді для вчителів та учнів середніх загальноосвітніх навчальних 

закладів. Укладачі: Буров С., Жадько О., Педан-Слєпухіна О., Шашура Л., Дяків В. – Львів: 

НВФ с»Українські технології», 2005. – 160 с. 

Посібник має на меті формування необхідних компетентностей у сфері діяльності органів 
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місцевого самоврядування та власної участі у цьому процесі. Посібник може бути 

використаний як матеріал для навчального або факультативного курсу з громадянської освіти, 

а також для позакласної виховної роботи. 

б/н (ІПСП) 

М 65 

11 

Ми – громадяни України: Навчальний посібник з громад. Освіти для 9(10) кл. серед. 

загальноосвіт. навч. закл. / О. Дем’янчук, І. Ігнатова, П. Кендзьор та ін.; За ред. О. Пометун. – 

Видання шосте, доповн. та виправл. – Львів: ЗУКЦ, 2008. – 280 с., іл. 

Посібник містить навчальні матеріали згідно з програмою курсу «Ми – громадяни України». 

Адресований учням 9(10) класів загальноосвітніх навчальних закладів і призначений для 

використання у навчальному процесі. 

б/н (ІПСП) 

М 65 

11 

Мистецтво жити в громаді. Навчально-методичний посібник з громадянської освіти та 

виховання учнівської молоді для вчителів та учнів середніх загальноосвітніх закладів. 

Укладачі: Буров С., Жадько О., Педан-Слєпухіна О., Шашура Л., дяків В. (Вид. 2-е, доповн. і 

переробл.). – Львів: ЗУКЦ, 2008. – 192 с. 

Посібник адресований вчителям та учням середніх загальноосвітніх навчальних закладів і має 

на меті формування необхідної компетентності у сфері діяльності органів місцевого 

самоврядування та власної участі у цьому процесі. 

б/н (ІПСП) 

М 65 

11 

Молодіжна рада у місцевій громаді: Інформаційно-иетодичні матеріали для педагога-

консультанта молодіжного проекту. / За ред. Кендзьора П.І. – Львів, 2007. – 110 с. 

Посібник створений на допомогу педагогам для залучення учнівської молоді до активної 

діяльності у місцевій громаді. Висвітлений розвиток громадянської освіти підростаючого 

покоління. 

б/н (ІПСП) 

М 65 

11 

Молодь - Школа - Громада: Збірник методичних матеріалів з громадянської освіти учнівської 

та студентської молоді II За ред. П. Кендзьора, — Львів: ЗУКЦ, 2009. — 52 с. 

Посібник містить методичні матеріали для проведення занять різних форм громадянського 

виховання з учнівською та студентською молоддю. 

б/н (ІПСП) 

Н 72 

11 

Нова парадигма. Альманах наукових праць Випуск 31. – Запоріжжя, 2003. – 232 с. 

б/н (ІПСП) 

О–72 

11 

Освіта та культура демократії. К. А. Гансен, Р. К. Кауфман. С. Сейфер. Перекл. З англ. – Львів: 

Галицька видавнича спілка, 2001. – 152 с. 

Методичні рекомендації знадобляться педагогам, вчителям, батькам, керівникам освіти. Дане 

видання допоможе школам стати справжнім інструментом майбутньої демократії. 
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б/н (ІПСП) 

П 32 

11 

Підтримка демократії в Україні шляхом розвитку громадянського суспільства та соціальної 

мережевої роботи: документація до проекту з бінаціонарного навчання студентів 

спеціальності «Соціальна робота і соціальна педагогіка» в Україні та Німеччині. – Чернівці, 

2011. – 240 с. 

б/н (ІПСП) 

П 58 

11 

Попов С.Ю. Поиск ресурсов для развития общественного сектора Луганской области (выпуск 

1): Благотворительный фонд «Подросток», Луганск, 2004. – 76 с. 

б/н (ІПСП) 

 

П 58 

11 

Попов С.Ю. Поиск ресурсов для развития общественного сектора Луганской области (выпуск 

2): Благотворительный фонд «Подросток», Луганск, 2004. – 80 с. 

б/н (ІПСП) 

П 68 

11 

Правові засади захисту особистісних цінностей та суспільної моралі: збірник нормативних 

актів України / Уклад.: Ю.Ж. Шайгородський, К.П. Меркотан. – К.: Український центр 

політичного менеджменту, 2007. – 440 с. 

Збірник вміщує чинні нормативні акти України, а також законопроекти щодо захисту 

особистісних цінностей та суспільної моралі. Книга адресована працівникам органів 

державної влади та місцевого самоврядування, педагогам, студентам, науковцям і 

працівникам ЗМІ. 

1091 (ІПСП); 92 (ІПСП) 

П 68 

11 

Правові умови розвитку громадянського суспільства в Україні. Що потрібно зробити? / М. В. 

Лациба, А. О. Красносільська [та ін.]; Укр. незалеж центр політ. дослідж. — К.: Агентство 

«Україна», 2011. - 132 с. 

Книга містить рекомендації щодо покращення законодавчого середовища діяльності 

організацій громадянського суспільства. Наведено детальний аналіз законодавства та 

практики його застосування у сферах створення та реєстрації ОГС, державної фінансової 

підтримки їх діяльності, залучення ОГС до надання соціальних послуг, механізмів 

громадської участі та оподаткування благодійної діяльності. 

1366(ІПСП) 

П 68 

11 

Левченко К.Б. Людина. Свобода. Демократія. Наукове видання. - К.: "Юрисконсульт", 2006. - 

621 с. 

До книжки увійшли вибрані статті, написані від початку 90-х років минулого століття до кінця 

2006 року. Вони присвячені різноманітним темам з філософії, права, політології, соціології, 

соціальної педагогіки та інших гуманітарних дисциплін, які знаходилися та продовжують 
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знаходитися у сфері наукових інтересів автора. В існуючій різноманітності їх об'єднує вірність 

ідеям дотримання та забезпечення прав людини, тендерної рівності, особис- тісної свободи. 

01 (ІПСП) 

П 78 

11 

Про стан розвитку громадянського суспільства в Україні. Доповідь. – Київ, 2012. – 55 с. 

б/н(ІПСП) 

11 

Річний звіт 2012.-Відродження – 2012 

б/н 

С 72 

11 

Спільна робота школи, сім'ї, громадськості з формування особистості, громадянина України / 

Матеріали Міжнародно, науково- практичної конференції 17-18 травня / За заг. ред. проф. 

Прокопенко Л. І. - Черкаси: Вид. від. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2010. – 84 с. 

б/н (ІПСП) 

С 77 

11 

Стан корупції в Україні : результати загальнонаціонального дослідження 2007 р. – К., 2007. – 

30 с. 

б/н (ІПСП) 

Ц 61 

11 

Цимбалюк М. Імпортуванню не надається... – Острог, 2005. – 262 с. 

Розбудова громадянського суспільства, демократизація всіх сфер суспільного життя – це 

стратегічна мета, що набуває особливого значення в контексті неодноразово заявленого 

нашими лідерами європейського вибору наближення України до стандартів європейської 

демократії. З-поміж численних показників, які характеризують правосвідомість громадян, 

можна виокремити два, які є найяскравішими, а саме: ставлення до владних структур, котрі 

займаються правотворчою та правоохоронною діяльністю, а також до права власності, яке є 

одним із основних інститутів права. 

б/н (ІПСП) 

12.Соціальний захист дитинства. 

А 43 

12 

Актуальні проблеми вдосконалення кримінального, кримінально-виконавчого та 

адміністративного законодавства у сфері захисту прав дітей: Матеріали науково-практичної 

конференції (21-22 червня 2007 року) / За заг. ред. К.Б.Левченко, В.П. Пєткова. - Кіровоград: 

КірЮІ ХНУВС, 2007. - 272 с. 

Збірник містить матеріали науково-практичної конференції, що відбулася 21-22 червня 

2007року. Публікації присвячені обговоренню питань кримінального та адміністративного 

законодавства в сфері захисту прав дітей. Порушено проблеми злочинності у дитячому 

середовищі, попередження насильства в сім "і, торгівлі дітьми та жорстокого поводження з 

ними, вдосконалення міжнародного та національного законодавства у цій сфері. Авторами 

обговорюються шляхи вдосконалення роботи органів внутрішніх справ щодо захисту прав 

дітей та попередження дитячої злочинності. 

17 (ІПСП) 

З-38 
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12 

3ахист і забезпечення дотримання житлових та майнових прав дітей: Тематична Державна 

доповідь про становище дітей в Україні за підсумками 2001 року. — К.: Державний ін-т 

проблем сім'ї та молоді, 2002. — 160 с. 

4019 

Б 83 

12 

Боротьба проти використання праці дітей / Під заг. ред. О.П. Петращук; Міжнародна 

організація праці. – К., 2002. – 148 с. 

Видання висвітлює проблеми праці дітей. Може бути використане як посібник при плануванні 

та реалізації проектів і програм, спрямованих на боротьбу з цим явищем. Книга надає 

інформацію про стратегії, інструменти і норми, що забезпечують довготермінові рішення у 

сфері викоренення експлуатації дітей. 

1655 

Б 90 

12 

Булгаков А. В. Вивчення Декларацii прав дитини та Конвенцiї про права дитини в 

загальноосвiтнiх навчальних закладах: Метод. посiбник для вчителiв. – Х.: Факт, 2001. – 64 с. 

Методичний посiбник для вчителiв мiстить довiдковий матерiал i коментар концецii  прнципiв 

Декларацii прав дитини (1989 р.), а також адаптованi тексти цих мiжнародних документiв. 

3086 

В 18 

12 

Варывдин В.А., Клемантович И.П. Управление системой социальной защиты детства: учебное 

пособие. – М.: Педагогическое общество России, 2004. – 192 с. 

3486 

В 41 

12 

Вивчаючи свої права / Упор. В. Романенко; Всеукраїнський Комітет Захисту Дітей. – К., 2003. 

–16 с. 

Ця маленька книжечка – результат творчої співпраці двох організацій, української  і 

нідерландської, які займаються захистом прав дитини: Всеукраїнського Захисту Дітей та 

Міжнародного захисту дітей, секції Нідерландів. 

3639; б/н (ІПСП) 

Г 12 

12 

Гавриш С. Маленькі історії про великі істини. Права та свободи дитини. – К., 2001. – 142 с. 

1174 (ІПСП) 

Г 61 

12 

Голос молодых: Анкетный опрос детей и молодых людей Европы и Центральной Азии / 

Детский фонд Организации Объединенных Наций. – М., 2001. – 132 с. 

3005 

 

Г 65 

12 

Гончаров В. С душой и серцем... – Луганск, 2010. – 326 с. 
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В книге собраны статьи, выступления и інтерв’ю В.Л. Гончарова. В них описаны формы и 

методы работы с подростками, педагогами, родителями. 

1227 (ІПСП) 

Д  49 

12 

Дiти, молодь і закон: Збiрник документiв: Частина II. - К.: Мiнмолодьспорту, 1994. – 176 с. 

У другу частину збiрника включенi систематизованi станом на 1 квiтня 1994 року нормативнi 

акти, що регулюють питання шлюбу та сiм’ї, регламентують порядок державної допомоги 

сім’ям з дітьми, визначають правове забезпечення громадської діяльності молоді, а також 

інформують про адміністративну та кримінальну відповідальність дітей та молоді за 

порушення закону. 

3096 

Д 27 

12 

Деінституалізація та трансформація послуг для дітей. – К.: Видавничий дім «Калита», 2009. – 

193 с. 

Видання «Деінституалізація та трансформація послуг для дітей. Посібник з найкращих 

практик», містить виклад міжнародного досвіду з трансформації систем догляду дітей, 

залишених без батьківського  піклування та дітей, які залишились у складних життєвих 

обставинах. 

1003 (ІПСП); 1021 (ІПСП); б/н (ІПСП) 

Д 36 

12 

Державна доповідь про становище дітей в Україні (за підсумками 2007 року)/ Керівник 

авторського колективу – А.Г. Зінченко. – Київ, 2008 – 156 с. 

787 (ІПСП) 

Д 36 

12 

Державна доповідь про становище дітей в Україні за підсумками 2002 року / О.М. Балакірєва, 

О.В. Биховська, О.В. Вакуленко. – К.: Державний ін-т проблем сім’ї та молоді, 2003. – 232 с. 

3746;3603 

Д 38 

12 

Дети риска в центральной и восточной Европе: угрозы и надежды: Региональный 

мониторинговый доклад № 4. / Детский фонд ООН UNICEF. –1988. – 175 с. 

Содержание обновленные данные об изменениях в благосостоянии в ходе переходного 

периода.: подверженные риску дети в семья и в обществе. дети на государственном 

попечении. предотвращение риска: роль политики поддержки семьи. эпилог: конвенция о 

правах ребенка в центральной и восточной Европе. 

480 

Д  49 

12 

Дитинство в Українi: права, гарантii, захист: Збiрник документiв: Частина II. - К.: «Столиця», 

1998. – 292 с. 

До збiрника документiв включенi нормативно-правовi акти (станом на 1 жовтня 1997 року), 

що регулюють питання щодо прав та обов’язкiв дiтей і їх батькiв чи осiб, якi їх замiнюють. 

3095 

Д 49 
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12 

Дитинство в Україні: права, гарантії, захист: Збірник документів. Частина 1 / Український 

інститут соціальних досліджень. – К.: АТ “Видавництво “Столиця”, 1998. – 248 с. 

До збірника документів включені нормативно-правові акти, що регулюють питання щодо прав 

та обов’язків дітей і їх батьків чи осіб, які їх замінюють. 

3081 

Д 49 

12 

Дитяча праця в Україні / О.О. Яременко, О.М. Балакірєва, Л.С. Волинець та ін. – :. : УІСД, 

2000. – 132 с. 

721 

Д 49 

12 

Дитяче право: Методичні рекомендації з ознайомлення учнів молодшого шкільного віку з 

Конвенцією ООН про права дитини / Уклад. О.В. Стоялова. -  Вінниця: “Тезис”, 2001. – 48 с. 

В брошурі пропонується методика ознайомлення дітей молодшого шкільного віку з дитячими 

правами та Конвенція ООН про права дитини. Видання підготовлене на виконання 

комплексної програми центрів ССМ “Профілактика негативних явищ у дитячому та 

молодіжному середовищі”. 

3055 

Д 49 

12 

Діти  України в умовах перехідного періоду : аналіз ситуації – К., 1996. – 82 с. 

654 (ІПСП) 

Д 49 

12 

Діти та засоби масової інформації / UNICEF. – К., 2002.- 28 с. 

Даний довідник підготовлений на основі анкетування організацій, що мають досвід залучення 

дітей до участі у медіа діяльності в рамках проекту “Діти та ЗМІ”, який проводила міжнародна 

організація “Дитячий культурно-просвітницький центр” при підтримці Представництва 

Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні.  

2532 

Д 49 

12 

Діти України про свої права: За результатами соціологічного опитування дітей віком 9-17 

років / Представництво ЮНІСЕФ в Україні; Центр “Соціальний моніторинг”. – К., 2000. – 36 

с. 

3003 

Д 49 

12 

Діти як Партнери (ДП): Базовані на правах загальні положення розвитку для розгляду програм 

із позитивним досвідом, які заохочують участь дітей: Підготовлено для Канадської агенції 

міжнародного розвитку (КАМР) Відділ захисту дітей. / Міжнародний інститут розвитку та 

прав дитини. – К., 2003. – 23 с. 

3509 

Д 85 

12 
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Духовні потреби дітей України. Монографія. / Під заг. ред. Ж.В. Петрочко. – К.: Видавничий 

дім “Калита”, 2005. – 108 с. 

Монографія побудована на основі результатів соціологічного дослідження, проведеного у 

2005 р. за гарантом Президента України для обдарованої молоді. 

1619 

С 76 

12 

Забезпечення рівних можливостей та прав дітей в умовах зростання ризиків бідності 

населення. Державна доповідь про становище дітей в Україні за підсумками 2009 р. / М-во 

України в справах сім’ї, молоді та спорту, Держ.департамент з усиновлення та захисту прав 

дітей, Держ.ін-т розвитку сім’ї та молоді / А.Г.Зінченко, Т.Ф.Алєксєєнко, С.Ю.Аксьонова та 

ін.. – К.: Бланк-Прес, 2010. – 152 с. 

1210 (ІПСП) 

З-38 

12 

Захист житлових та майнових прав дітей: інформаційно-методичні рекомендації для 

працівників служб у справіах неповнолітніх / Ж.В.Петрочко, Ю.М.Саєнко, Т.Ф. Прітченко та 

ін. – К., 2004. – 83 с. 

В інформаційно-методичному посібнику розкриваються теоретичні та практичні засади 

захисту та забезпечення дотримання прав дітей на житло та майно. 

4291; 4400 

З-38 

12 

Захистіть дитину від жорстокого поводження: З досвіду роботи центрів соціальних служб для 

молоді Тернопільської області. – Тернопіль, 1999. – 32 с. 

594 

З-53 

12 

Збірник нормативно-правових актів у сфері захисту прав дітей / Упор. І.К. Туркевич, В.П. 

Пастухов. – К.: Дитячий Фонд ООН “Юнісеф”, 2002. – 318 с. 

До збірника документів включені нормативно-правові акти (станом на 20 жовтня 2002 року), 

що регулюють питання щодо прав дітей і їх батьків чи осіб, які їх заміняють. 

2409; 760 (ІПСП) 

З–43 

12 

Зверева I. Д., Кияниця 3. П., Кузьмінський В. О., Петрочко Ж. В. Оцінка потреб дитини та її 

сім'ї : від теорії до практики: Навч. посіб.: У 2-х част. — К.: Задруга, 2011. — Част. I. — 224 с. 

У посібнику розкриваються підходи до здійснення оцінювання й оцінки потреб клієнта, 

окреслюються її основні принципи, складові, етапи, методи тощо. Посібник розраховано на 

студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю «Соціальна робота», 

«Соціальна педагогіка», викладачів, практиків соціальної сфери, насамперед спеціалістів 

соціальних служб, які працюють з дітьми та сім'ями. Матеріали видання стануть у нагоді 

державними службовцям, лідерам громадських організацій. 

1359 (ІПСП) 

Т 52 

12 

Знай о своих правах: Справочное пособие. Издание третье. Под ред. П. Скала – К., 2007 - 96 с. 

В справочном пособии представлена информация по различным вопросам, с которыми, как 
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показывает практика, наиболее часто сталкиваются клиенты проектов Всеукраинской 

ассоциации снижения вреда, рассмотрена деятельность правоохранительных органов в 

контексте соблюдения ими прав граждан, освещены правовые аспекты медицинского 

обследования и лечения наркопотребителей и профилактики ВИЧ/СПИД, вопросы семейных, 

трудовых правоотношений, а также такие вопросы, как восстановление утраченных 

документов, обращения граждан в различные инстанции с жалобами и заявлениями. В конце 

пособия содержатся образцы процессуальных документов по защите прав и интересов 

граждан. 

б/н (ІПСП) 

З-70 

12 

Знай свої права, дитино: основні засади Конвенції про права дитини (1989 р.) / Авт.-упор. 

С.Кириленко, Л. Слабошпицька. – К.: „Махаон-Україна”, 2000. – 24 с. 

3754 

И-37 

12 

Изменим мир к лучшему для детей и вместе с детьми: документы, рабочие материалы / 

Христианский детский фонд;  Сост. Г. Лактионова. – К., 2002.– 165 с. 

Рабочие материалы напечатаны при финансовой поддержке программы МАТРА КАП 

Посольства Нидерландов в Украине в рамках проекта Христианского детского фонда 

«Молодые лидеры в интересах детей». 

3641 

Д 76 

12 

ІІ Всеукраїнський конкурс на кращу журналістську роботу з висвітлення питань дотримання 

прав дитини в Україні / Представництво ЮНІСЕФ в Україні. – К., 2001. – 32с. 

1688 

К 18 

12 

Кампанія «Не залишати без уваги жодної дитини»: інформаційний бюлетень / Регіональна 

мережа НДО/ЮНІСЕФ в інтересах дітей. – К., 2003. – 62 с. 

3265 

С 76 

12 

Карпачова Н.І. Стан дотримання та захисту прав дитини в Україні: Спеціальна доповідь 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. До 20-річчя ратифікації Україною 

Конвенції ООН про права дитини. – К., 2010. – 230 с. 

1209 (ІПСП) 

К 63 

12 

Комітет ООН з прав дитини: Заключні спостереження: Україна – 36 с. 

б/н (ІПСП) 

К 64 

12 

Конвенция о правах ребенка. / Unicef; Детский фонд ООН. – 24 с. 

2329 

К 64 

12 
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Конвенция о правах ребенка. / Детский фонд ООН. UNISEF. – 20 с. 

Як плекати образ людини - господаря власної долі? Як допомогти дитині з особливими 

потребами компетентно обрати свій життєвий шлях та ефективно інтегруватися в суспільство? 

Як подолати відчуженість, недовіру й соціальний параліч? Як освіта сприятиме особистому 

розвиткові та розкриттю потенційних можливостей дітей із особливими потребами? На ці та 

інші актуальні запитання щодо розвитку життєвої та соціальної компетентності відповідає 

науково-методичний збірник авторського колективу науковців, учителів, психологів, 

керівників органів освіти. 

71 – 4 екз. 

К 64 

12  

Конвенция ООН о правах  ребенка – наш  приоритет. - М., 2003. – 48 с. 

Собраны конвенции о правах детей. 

3385 

К 64 

12 

Конвенція ООН з прав дитини: шляхи практичного застосування: Метод. реком. / Упоряд. 

Г.М.Лактіонова та інші. - К.: Наук. світ, 2000. – 38 с. 

Методичні рекомендації призначені для суттєвого розширення знань щодо Конвенції з прав 

дитини та інших міжнародних документів. 

218 – 3 екз. 

12 

Оцінка потреб дитини та її сім’ї (форми документування, методичні рекомендації)  

б/н 

12 

Інструкція для працівників закладів охорони здоров’я щодо виявлення дітей, які страждають 

від жорстокого поводження. К. – 2013. 

б/н 

12 

Інструкція для працівників закладів освіти щодо механізмів виявлення та здійснення заходів 

щодо підтримки дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах. К. – 2013. 

б/н 

К 64 

12 

Конвенція ООН з прав дитини: шляхи практичного застосування: Метод. реком. / Упоряд. 

Г.М.Лактіонова та інші. - К.: Наук. світ, 2001. – 37 с. 

Методичні рекомендації призначені для суттєвого розширення знань щодо Конвенції з прав 

дитини та інших міжнародних документів. 

4268 

К 64 

12 

Конвенція ООН про права дитини /  Представництво Дитячого Фонду ООН ЮНІСЕФ в 

Україні. – К., 2005. – 31 с. 

3978 

К 64 

12 

Конвенція ООН про права дитини / Представництво ЮНІСЕФ в Україні. – К., 2002. – 31 с. 
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Конвенція ООН про права дитини видана в Україні за підтримки представництва ЮНІСЕФ в 

Україні. 

2471 

К 64 

12 

Конвенція про права дитини та законодавство України. Розсіяння, коментарі / О.Л. 

Копиленко, О.К Сусол, Л.В, Л.В. Хомік; За заг. ред. О. Копиленко – К.: РННЦ “ДІНІТ”, 2002.- 

200с. 

2438 

К 14 

12 

Конвенція про права дитини: Видана за підтримки Дитячого фонду ООН та в рамках 

глобальної програми ООН «Дія 2» Для України. – К., 2008. – 48 с. 

б/н (ІПСП) 

К 82 

12 

Крик. Зупиніть дитячу працю. Дебати: Навчальний посібник укр. мовою / За заг. ред. Т.О. 

Міненко. – К.: Міленіум, 2006. – 16 модулів. 

б/н (ІПСП) – 2 екз. 

К 82 

12 

Крик. Зупиніть дитячу працю. Довідник користувача: Навчальний посібник укр. мовою / За 

заг. ред. Т.О. Міненко. – К.: Міленіум, 2006. – 16 модулів. 

б/н (ІПСП) 

К 82 

12 

Крик. Зупиніть дитячу працю. Дослідження та інформація: Навчальний посібник укр. мовою / 

За заг. ред. Т.О. Міненко. – К.: Міленіум, 2006. – 16 модулів. 

б/н (ІПСП) 

К 82 

12 

Крик. Зупиніть дитячу працю. Засоби масової інформації: преса: Навчальний посібник укр. 

мовою / За заг. ред. Т.О. Міненко. – К.: Міленіум, 2006. – 16 модулів. 

б/н (ІПСП) 

К 82 

12 

Крик. Зупиніть дитячу працю. Інтеграція громади: Навчальний посібник укр. мовою / За заг. 

ред. Т.О. Міненко. – К.: Міленіум, 2006. – 16 модулів. 

б/н (ІПСП) 

К 82 

12 

Крик. Зупиніть дитячу працю. Інтерв’ю та опитування : Навчальний посібник укр. мовою / За 

заг. ред. Т.О. Міненко. – К.: Міленіум, 2006. – 16 модулів. 

б/н (ІПСП) 

К 82 

12 

Крик. Зупиніть дитячу працю. Колаж: Навчальний посібник укр. мовою / За заг. ред. Т.О. 

Міненко. – К.: Міленіум, 2006. – 16 модулів. 
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б/н (ІПСП) 

К 82 

12 

Крик. Зупиніть дитячу працю. Мистецьке змагання: Навчальний посібник укр. мовою / За заг. 

ред. Т.О. Міненко. – К.: Міленіум, 2006. – 16 модулів. 

б/н (ІПСП) 

К 82 

12 

Крик. Зупиніть дитячу працю. Міжнародні декларації та конвенції з дитячої праці: 

Навчальний посібник укр. мовою / За заг. ред. Т.О. Міненко. – К.: Міленіум, 2006. – 16 

модулів. 

б/н (ІПСП) 

К 82 

12 

Крик. Зупиніть дитячу працю. Образ: Навчальний посібник укр. мовою / За заг. ред. Т.О. 

Міненко. – К.: Міленіум, 2006. – 16 модулів. 

б/н (ІПСП) 

К 82 

12 

Крик. Зупиніть дитячу працю. Писемна творчість: Навчальний посібник укр. мовою / За заг. 

ред. Т.О. Міненко. – К.: Міленіум, 2006. – 16 модулів. 

б/н (ІПСП) 

К 82 

12 

Крик. Зупиніть дитячу працю. Рольова гра: Навчальний посібник укр. мовою / За заг. ред. Т.О. 

Міненко. – К.: Міленіум, 2006. – 16 модулів. 

б/н (ІПСП) 

К 82 

12 

Крик. Зупиніть дитячу працю. Світ праці: Навчальний посібник укр. мовою / За заг. ред. Т.О. 

Міненко. – К.: Міленіум, 2006. – 16 модулів. 

б/н (ІПСП) 

К 83 

12 

Крок до права: Збірка сценаріїв та листів на тему прав дитини. Коментарі психологів та 

юристів. Основні нормативно-правові документи про права дитини  / Всеукраїнський союз 

жінок-трудівниць „За майбутнє дітей України”. – К., 2003. – 120 с. 

3665 

М 34 

12 

Матеріали до науково-практичного семінару „Права дитини в Україні” (підготовка тренерів) / 

Всеукраїнський Комітет Захисту Дітей; Упор.: Є. Павлова, А. Коваленко. – К., 2004. – 142 с. 

3935 

М 43 

12 

Международная кампания «Не забыть ни одного ребенка»: рабочие материалы семинара: По 

материалам Региональной сети НПО/ЮНИСЕФ в интересах детей (РСД) / Христианский 

детский фонд. – К., 2003. – 120 с. 
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3519 

М 55 

12 

Механизмы организации объединенных наций, используемые национальными 

неправительственными организациями в борьбе с сексуальной эксплуатацией детей. – Женева, 

1996. – 16 с. 

233 

М 75 

12 

Молодежь, знай свои права. – Луганськ, 2008. – 85 с. 

б/н (ІПСП) 

М 75 

12 

Молодіжне лідерство та захист прав дитини / Упор. М.Д. Городок. – Ж.: Житомирський 

обласний центр молодіжних ініціатив, 2003. – 64 с. 

3372 

М 77 

13 

Моніторинг і оцінка діяльності з формування здорового способу життя / О. М. Балакірєва, Р. 

О. Яременко JP. Я. Левіи та ін. - К.: Укр. ін-т соц. дослід., 2005. - 152 с. 

В колективній монографії наведено основно теоретичні положення сучасного розуміння 

моніторингу та оцінки соціальних проектів; алгоритм, складові і методи цієї діяльності, 

застосовані в практиці реалізації українсько-канадського проекту "Молодь за здоров'я-2" 

Презентовано конкретні результати моніторингу й оцінки цього проекту, які дозволяють 

судити про ефективність запровадженого підходу, його можливості щодо поточного аналізу і. 

в разі потреби. коригування окремих видів проектної1 діяльності, підсумкового оцінювання 

досягнень проекту загалом на основі об'єктивних даних. Подаються матеріали тренінгу для 

учасників реалізації соціальних проектів із формування здорового способу життя молоді. 

12; 05 (ІПСП) 

Н 82 

12 

Нормативні матеріали для забезпечення діяльності закладів соціального захисту дітей. – К., 

2005. – 148 с. 

906 (ІПСП) 

Н 83 

12 

Нормативні та методичні матеріали на допомогу працівникам закладів соціального захисту 

дітей. / Міністерство у справах сім’ї дітей та молоді. – К., 2004. – 152 с. 

Збірник містить нормативні документи та інформаційно-методичні матеріали щодо 

функціонування притулків для неповнолітніх, центрів соціально-психологічної реабілітації 

дітей, інших закладів соціального захисту дітей, організації роботи з ними. 

3902 

Н 83 

12 

Нормативно-правові акти та документи, розроблені на виконання Указу Президента України 

від 11 липня 2005 року №1068 «Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей» - К., 2005. 

– 103 с. 

472 (ІПСП); б/н (ІПСП) 
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О 32 

12 

Оцінка чисельності дітей та молоді вікової групи 10 – 19 років, що відносяться до груп ризику 

/ ЮНІСЕФ; Укр. ін-т соц.. дослідж. ім. О. Яременка. – К., 2011. – 48 с. 

1507 (ІПСП) 

О- 64 

12 

Организация работы по профилактике семейного неблагополучия, детской безнадзорности, 

социального сиротства и по защите прав детей на региональном и местном уровнях: опыт 

российских регионов – М., 2003. – 100 с. 

б/н (ІПСП) 

О-74 

12  

Основні положення Державної доповіді Президентові України, Верховній Раді України, 

Міністрів України про становище дітей в Україні за підсумками 2004 року: інф.-аналіт. 

Матеріали / Державний ін.-т проблем сім’ї та молоді. – К., 2005. – 39 с. 

4303 

П 26 

12 

Періодична національна доповідь про реалізацію Україною положень Конвенції ООН про 

права дитини розроблена у відповідності з вимогами і Рекомендаціями Комітету з прав дитини 

щодо форми і змісту періодичних доповідей, які мають бути представлені державами-

учасницями відповідно до пункту 1) статті 44 Конвенції ООН про права дитини. – К.: 

Міністерство України у справах сім’ї та молоді, 1998. – 213 с. 

561 

П 29 

12 

Петрочко Ж. В. Дитина в складних життєвих обставинах: соціально- педагогічне забезпечення 

прав : монографія / Ж. В. Петрочко. – Рівне : видавець О. Зень, 2010. – 368 с. 

У монографії розкрито теоретико-методологічні засади забезпечення прав дітей; окреслено 

концептуальні основи соціально-педагогічного забезпечення прав дітей, які опинилися у 

складних життєвих обставинах, в Україні; охарактеризовано загальну технологію цього 

процесу на діяльнісно-професійному рівні; проаналізовано зміст, теоретико-методичне 

підґрунтя та досвід здійснення оцінки потреб дитини та її сім’ї; розкрито особливості 

соціально-педагогічно «о забезпечення прав дітей вразливих груп; описано специфіку 

підготовки фахівців до такої діяльності. 

1215 (ІПСП); б/н (ІПСП); 1290 (ІПСП) 

П 44 

12 

Поддубная Т. Н. Управление системой социальной защиты детства / Т.Н. Поддубная, А.О. 

Поддубный. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 347 с. 

Содержание данного учебного пособия раскрывает требования Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования РФ. Оно раскрывает 

социально-экономические и правовые меры, предпринимаемые в современной России. 

4046 

П 52 

12 

Положение детей в мире (Раннее детство) / Детский фонд ООН UNICEF. - 2001. – 112 с. 
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364 

П 52 

12 

Положение детей в мире / Детский фонд ООН UNICEF. - 1998. – 141 с. 

193 – 2 екз. 

П 64 

12 

Положение детей в мире / Исполнит. директор К. Беллами; ЮНИСЕФ.– Нью-Йорк, 2003. – 

122 с. 

4139 

П 52 

12 

Положение детей в мире, 2002: Лідерство / Пред Кофи А., Ред К. Беллами; Нью Йорк, 2000.-

98с. 

1662 

П 52 

12 

Положение детей в мире, 2004 год. Девочки: образование и развитие / Под ред. К. Беллами; 

Детский фонд Организации Объединенных Наций. – М., 2003. – 142 с. 

3646 

П 52 

12 

Положение детей в мире: Лидерство: Официальное резюме / Детский фонд ООН. – Женева, 

2002. – 45 с. 

2039;2113 

П 52 

12 

Положение детей в мире: Специальній выпуск/ Празднование 20-летия Конвенции о правах 

ребёнка: РЕЗЮМЕ/ UNICEF 

б/н (ІПСП) 

П 62 

12 

После краха. Что принесли людям десять лет переходного периода. / Детский фонд ООН 

UNICEF. - 1999. – 41 с. 

551 

П 68 

12 

Права дитини – права людини : інформаційно-методичний посібник – Ч.2. – К., 2000. – 94 с. 

Другий інформаційно-методичний збірник з серії «Права дитини - права людини» - стане у 

пригоді педагогам, соціальним працівникам та батькам, які бажають допомогти дітям віком 

від 10 до 15 років познайомитися з правами дитини як невід'ємною складовою прав людини. 

Упорядники даного видання не мали на меті підготувати докладний методичний посібник з 

поурочними розробками чи посібник або практикум з курсів «Права людини» або «Права 

дитини», а вважали за необхідне зупинитися на деяких теоретичних та методичних аспектах 

викладання дисциплін. Враховуючи новизну питань курсу, з окремих тем пропонується 

дидактичний матеріал зі скарбниці кращого вітчизняного та зарубіжного досвіду, а також, 

коли це можливо, інформація для контакту з авторами методик. 

3196 
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П 68 

12 

Права дитини – права людини: Інформ.-метод. посіб.: В 2-х ч. Ч.1. / Упор. З. Гаковська, Т. 

Жданюк, С.Яровий; Міжнародна ліга прав дітей та молоді. – К., 2000. – 91 с. 

Це видання стане своєрідним каталізатором у створенні нових цікавих методик викладання 

прав дитини і прав людини у шкільних та позашкільних закладах. 

3197 

П 68 

12 

Права дитини: адаптований переказ Конвенції ООн про права дитини (для дітей віком від 10 

до 15 років).- К., 2002 

б/н 

П 68 

12 

Права дитини: Адаптований переказ Конвенції про права дитини / центр соціальних служб для 

молоді м. Києва. – К.: КМЦССМ, 2002. – 63 с. 

б/н (ІПСП) 

П 68 

12 

Права дитини: від витоків до сьогодення: Зб. текстів, метод. та інформ. матеріалів: Метод. 

видання /  Авт. – упор. Г.М. Лактіонова (кер.), Л.В. Пироженко, О.В. Сухомлинські. – К.: 

Либідь, 2002. – 280 с. 

До збірника увійшли конкретні методичні напрацювання, що розкривають зміст Конвенції 

ООН про права дитини, інші документи й матеріали. 

2024; 09 (ІПСП) 

П 68 

12 

Права дитини: Посібник для  журналістів / З. О’Доннел, Д. Коник, Л. Логінова. – К., 2002. – 

116 с. 

Посібник допомагає не лише журналістам, а й усім іншим фахівцям, які працюють з дітьми, 

по-новому поглянути на Конвенцію ООН про права дитини та роль і можливості засобів 

масової інформації у забезпеченні виконання її положень на теренах  України. 

3232; 405 (ІПСП) 

П 68 

12 

Права дитини: Права до ІІ Всеукраїнського з’їзду працівників освіти / Упор. В.П.Романенко, 

В.І.Туташинський, Д.Л.Коник. – К., 2001. – 40 с. 

952 

П 68 

12 

Права дитини: сучасний досвід та інновації: Зб. інформ. і метод. матеріалів / Авт.-упоряд.: Г. 

Лактіонова, О. Калібаба, Т. Цюман; За заг. ред. Г. Лактіонової. – К.: Либідь, 2005. – 256 с. 

У збірнику висвітлюється міжнародний та національний досвід забезпечення прав дітей. 

Уперше  у вітчизняній літературі презентуються матеріали про історію та сучасний стан 

інституції уповноважених з прав дітей, яких у зарубіжних країнах називають „омбудсмени з 

прав дитини”. 

76 (ІПСП); 3933 

П 68 
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12 

Права дітей та молоді: Посібник-довідник нормативно-правових документів / О.Л. Копиленко, 

О.К. Сусол, Л.В.Хомік; За заг. ред. О.Копиленко.– К.: РННЦ “ДІНІТ”, 2002. – 300 с. 

2440 – 2 екз. 

П 68 

12 

Правовий статус дитини в українському національному законодавстві: Робочі матеріали 

проекту “Захист прав дитини як професія” / Християнський дитячий фонд. – К., 2001. – 26 с. 

3093; 873 

П 68 

12 

Права дитини. До ІІ Всеукраїнського з’їзду працівників освіти. К., 2001. – 40 с. 

б/н (ІПСП) 

П 68 

12 

Права дитини. Збірник документів. – Львів: Оксарт, 1995. – 112 с. 

Книга подає найважливіші міжнародні документи, що стосуються прав дитини, такі як 

«Декларація прав дитини», «Конвенція ООН про права дитини», «Всесвітня декларація про 

забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей», витяги із «Пекінських правил»та інші. 

Видання ілюстроване доробкою фоторобіт на тему «Світ дитинства». 

б/н (ІПСП) 

П 70 

12 

Праця дітей в Україні: підсумки вибіркового обстеження праці дітей, 1999: Статистичний 

бюлетень / Міжнародна організація праці; Державний комітет статистики України. – К., 2000. 

– 250 с. 

У цій публікації наведено середньорічні результати вибіркового обстеження домогосподарств 

з питань дитячої праці, проведеного органами державної статистики у всіх регіонах України 

впродовж 1999 року. Вибіркове обстеження базувалося на рекомендаціях МОП. Також 

використано досвід проведення подібних обстежень в інших країнах, зокрема в Португалії, 

здійснено його адаптації до національних особливостей. 

1661 

П 70 

12 

Праця дітей в Україні: підсумки вибіркового обстеження праці дітей, 1999: Статистичний 

бюлетень / Міжнародна організація праці; Державний комітет статистики України. – К., 2001. 

– 250 с. 

1654 

П 78 

12 

Про становище дітей в Україні (за підсумками 1998 року): Державна доповідь / За заг. ред. 

О.О.Яременка. – К.: УІСД, 1999. – 120 с. 

516 

П 78 

12 

Про становище сімей в Україні: Доповідь. - К.: Студцентр, 1999. - 232 с. 

Доповідь підготовлено авторським колективом Українського інституту соціальних досліджень 

за даними наукових досліджень, офіційної статистики. На підставі всебічного аналізу проблем 



253 

 

життєдіяльності сімей в Україні в трансформаційний період визначені основні демографічні, 

соціально-економічні, соціокультурні, соціально-психологічні характеристики родини, її 

виховні можливості. Висновки сприятимуть поліпшенню соціального становища сімей в 

Україні. 

503 

 П 78  

12 

Прогрес наций. - 1999. – 38 с. 

201 – 2 екз. 

П 78 

12 

Продаж дітей за кордон: На допомогу депутату: Прес – реліз. – К., 1997. – Випуск 5. – 67 с. 

460 

Р 22 

12 

Раннє дитинство: стан, проблеми, перспективи розвитку / О.М. Денисюк, Г.В. Бєлєнька, О.Л. 

Богініч. – К.: Держ. ін-т пробл. сім’ї та молоді, 2003. – 116 с. 

У книзі проаналізовано ситуацію стосовно забезпечення догляду та розвитку дітей раннього 

віку в Україні, окреслено коло проблем, з якими зустрічаються батьки після народження 

маляти, визначено ставлення батьків до сучасних форм виховання дітей. 

4194; 4606 

Р 31 

12 

Реалізація права дитини на сімейне виховання: досвід, проблеми, перспективи: Зб. матеріалів 

міжнар. наук.-практ. конф. / Упоряд.: О. С. Шипіленко, А. В. Гулевська-Черниш. - К.: Наук, 

світ, 2006. - 159 с. 

Дана збірка містить тези виступів пленарних засідань конференції, а також статті провідних 

українських науковців. 

507 (ІПСП) 

С 23 

12 

Сборник международных стандартов и норм ООН в области правосудия в отношении 

несовершенолетних. – М , 1998. – 128 с. 

5 

С 24 

12 

Світ сприятливий для дітей / Державний комітет України у справах сім`ї та молоді; 

Представництво Дитячого Фонду ООН в Україні. – К., 2002. – 71 с. 

Ця книга містить в собі матеріали Спеціальної Сесії Генеральної Асамблеї ООН, що відбулася 

у травні 2002 року. Вперше за свою історію Генеральна Асамблея ООН поставила питання  

щодо прав дітей на Спеціальній Сесії. 

2480; 190 (ІПСП) 

С 68 

12 

Софій Н., Сварник М., Троханіс П. Права дітей з особливими освітніми потребами на рівний 

доступ до якісної освіти. – К., 2006. – 64 с. 

б/н (ІПСП) 

Т 33 
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12 

Социально-экономическая эффективность и правовые аспекты внедрения новой модели 

организации работы по опеке и попечительству над детьми: рабочие материалы к семинару – 

М., 2003 г. 

б/н (ІПСП) 

С 69 

12 

Социальный мониторинг: Аналитический материал / ЮНИСЕФ. – М., 2003. – 137 с. 

В докладе содержится обзор последних социально-экономических тенденций в 27 странах 

Центральной и Восточной Европы и Содружества Независимых Государств. Приведен ряд 

показателей за период с 1989 года по 2000-2002 годы, в том числе демографические 

тенденции, рождаемость и фертильность, смертность, формирование семьи, здравоохранение, 

образование, охрана детства, преступность и доходы, а также всеобъемлющие статистические 

профили по каждой стране региона. 

3004 

С 69 

12 

Соціально-педагогічні основи захисту прав дитини: навч.-метод. посіб. / М.В. Євсюкова, О.А. 

Калашник [та ін.]; за заг. ред. К.Б. Левченко та О.А. Удалової. – К.: ФОП «Чальцев», 2008. – 

224 с.  

912 (ІПСП) 

С 76 

12 

Стан та соціальний захист сільських дітей: тематична доповідь про становище дітей в Україні 

за підсумками 2004 р. / Т.Ф. Алєксєєнко, О.В. Безпалько, О.В. Биковська та ін. – К.: Деж. ін-т 

проблем сім’ї молоді, 2005. – 250 с. 

4283; 34 (ІПСП) 

С 76 

12 

Становище дітей та жінок в Україні: Ситуаційний аналіз / ЮНІСЕФ; Український ін-т 

соціальних досліджень. – К., 2001. – 62 с. 

Ця доповідь присвячена ситуаційному аналізу положення дітей та жінок в Україні. Доповідь 

базувалась на аналізі статистичних даних, що вміщує показники за період 1991-2000 рр. і 

представлених у вигляді матриці з відповідною структурою 

2000 

Ч 21 

12 

Даян Дж. Чарнов і Керолін Ратш Як досягти змін: посібник для батьків з обстоювання 

інтересів і громадської діяльності / Перекл. з англ.. – Львів: Галицька видавнича спілка, 2002. 

– 115 с. 

Ця книга подає практичні поради, щоб скеровувати батьків на шляху успішного обстоювання 

інтересів і громадської діяльності. Описані конкретні спроби сприяння потребам дітей вдома, 

у школі та в громаді загалом. 

б/н (ІПСП) 

Ч 59 

12 

Чыж Эльжбета Права ребенка. – Варшава, 2003. – 85 с. 

158 (ІПСП) 
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Я 44 

12 

Як виростити дитину здоровою: Посіб. для батьків молодшого шкільного віку / Т.Бойченко, 

Н.Колотій, А.Царенко. – К.: Прем’єр-Медіа, 2001. – 204 с. 

В посібнику представлено досвід освітян України і Канади в організації саме такої співпраці, 

підвищенні ролі та участі батьків у житті школи. 

1061 

 

12.1. Діти-сироти; діти, які позбавлені батьківського піклування. 

К 78 

12.1 

Красницька О.В. Технологічне забезпечення профілактики сімейної деривації 

вихованців інтернатних закладів  спортивного профілю : навч.-метод. Посіл. 

Для соціальних педагогів, вихователів,педагогів інтернат них закладів 

спортивного профілю / Ольга Володимирівна Красницька; за аг.ред. 

Р.Х.Вайноли.- Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М.,2015.-312с. 

  У методичних рекомендаціях подано основні теоретичні положення щодо 

характеристики технології профілактики сімейної деривації вихованців інтернат 

них закладів спортивного профілю, представлено комплекс організаційних форм 

соціально-педагогічної роботи з вихованцями та батьками вихованців.  

Висвітленно можливості та умови ефективної реалізації взаємодії соціального 

педагога, вихователів інтернат них закладів та батьків, спрямованої на 

локалізацію та подолання наслідків сімейної деривації вихованців.  
1700/12.1 

 

А 64 

12.1 

Аналіз сильних і слабких сторін, сприятливих можливостей і небезпек, які виникають в 

процесі реформування системи державної опіки над дітьми-сиротами і дітьми, які залишилися 

без батьківського піклування. – Київ, 2007. – 152 с. 

Авторський колектив та керівництво проекту висловлює вдячність всім учасникам, які ласкаво 

погодились надати інформацію дослідникам та поділитися своїми поглядами на процес 

реформування системи державної опіки над дітьми-сиротами і дітьми, які залишилися без 

батьківського піклування. 

198 (ІПСП) 

Б 89 

12.1 

Брускова Е. Семья без родителей: социально-педагогическая система Германа Гмайнера. – М.: 

Центр развития социально-педагогических инициатив, 1993. – 240 с. 

Книга публициста Елены Брусковой впервые в отечественной и мировой литературе 

описывает гмайнеровскую педагогику как  целостную систему. 

3167 

Б 89 

12.1 

Брутман А.И. Проблемы социальной защиты сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей и юных одиноких матерей. Книга первая. Природа раннего социального сиротства 
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и меры его предупреждения / А.И. Брутман, С.Н. Ениколопов, М.Г. Панкратова. – М., 1994. – 

182 с. 

В книге изложены причины раннего социального сиротства, приведены результаты 

социологического, психологического и психиатрического обследования отказов от 

новорожденных; изложены основные подходы профилактической работы кабинета социально-

психологической помощи и работы выездной кризисной бригады. 

2987; 363 (ІПСП) 

В 54 

12.1 

Вихованці інтернатів про себе і своє життя / О.М.Балакірєва та ін. – К.: УІС, 2000. – Кн. 1. – 

134 с. 

Книга має на меті познайомити широку громадськість з результатами досліджень з основних 

проблем виховання в інтернатних закладах для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського 

піклування, та підготовки випускників до самостійного життя поза інтернатами. 

562; 727 

В 57 

12.1 

Влаштування долі дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування: методичні 

рекомендації – Чернігів, 2005 – 76 с. 

б/н (ІПСП) 

В 67 

12.1 

Волинець Л.С. Соціальне сирітство В Україні: експертна оцінка та аналіз існуючої в Україні 

системи утримання та виховання дітей, позбавлення батьківського піклування / Волинець 

Л.С., Комаров Н.М., Антонова-Турченко О.Г. – К.: Видавництво,1998. – 120 с. 

У збірнику висвітлюються актуальні аспекти соціального сирітства в Україні. 

2589 

В 76 

12.1 

Воскобойникова С. А. Нет чужих детей: Роздумье о проблемах современного сиротства.: 

Книга для учителя. – М.: Просвещение, 1998. – 175 с. 

Автор-журналист предлагает читателю задуматься над тем, как изменить существующие 

сегодня «особые условия воспитания» детей, оказавшихся вне родительского дома. 

1051 

В 77 

12.1 

Воспитательное правосудие, ресоциализация и городская политика / Под ред. Р.Р. Максудова. 

– М.: МОО Центр «Судебно - правовая реформа», 2002. – 41 с. 

В книге представлены опыт работы Центра «Судебно - правовая реформа» по реализации идей 

восстановительного правосудия в России, особенности восстановительных процедур в работе 

с несовершеннолетними правонарушителями, в профилактике социального сиротства, 

направления партнерства общества и государства, а также освещен вопрос 

восстановительного правосудия в городской политике. 

2675 

В 90 

12.1 
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Вчимося жити самостійно: навчано-методичний посібник для роботи з учнями випускних 

класів інтернат них закладів / Ж.В. Петрочко, О.В. Безпалько, О.М. Денисюк та ін. / К.: Держ. 

ін.-т проблем сім’ї та молоді, 2002. – 203 с. 

4309; 164 (ІПСП) 

Г 28 

12.1 

Гезалов А. Соленое детство – К., 2010. – 180 с. 

б/н (ІПСП); 1287 (ІПСП) ; 1214 (ІПСП) 

Г 60 

12.1 

Голик А. Н.. Социальная психиатрия сиротства. – М.: Лаборатория Базовых  Знаний, 2000. – 

192 с. 

Книга содержит результаты социально-психиатрического анализа ресоциализации детей-

сирот и детей, утративших родительское попечение, а также эксклюзивные материалы – карту 

воспитанника приюта и карту кандидата в опекуны/усыновители. 

3760 

Д 27 

12.1 

Деінституалізація та трансформація послуг для дітей. – К.: Видавничий дім «Калита», 2009. – 

193 с. 

Видання «Деінституалізація та трансформація послуг для дітей. Посібник з найкращих 

практик», містить виклад міжнародного досвіду з трансформації систем догляду дітей, 

залишених без батьківського  піклування та дітей, які залишились у складних життєвих 

обставинах. 

1105 (ІПСП); 

Д 38 

12.1 

Дети должны жить в семье.- Сборник материалов международной научно-практической 

конференции. – 2008. 

б/н (ІПСП) 

Д 80 

12.1 

Дугарская Т.А. Восстановительные процедуры и технологии в профилактике социального 

сиротства. – М.: МОО Центр «Судебно-правовая реформа», 2002. – 97 с. 

Актуальность проекта обусловлена прежде всего распространенностью такого явления, как 

социальное сиротство, тяжестью его последствий и необходимостью создания системы 

профилактики безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних. В современной России 

количество детей, оказавшихся в кризисной ситуации, которая может привести к социальному 

сиротству, неуклонно возрастает, однако адекватные меры по решению проблемы со стороны 

государственных органов не принимаются, а если принимаются, то без учета современных 

общественных тенденций и без опоры на новые технологии профилактики. 

2676 

З-19 

12.1 

Законодавство, яке тебе захищає (Випускнику школи – інтернату для дітей-сиріт і дітей, 

позбавлених батьківського піклування) / Авт.кол. Л.С.Волинець та інші. – К.: УІСД, 2000. – 78 

с. 

726 
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З-41 

12.1 

Збірник нормативно-правових актів у сфері функціонування дитячих будинків сімейного типу 

та прийомних сімей / Упоряд. О.В. Лясковська, Л.М. Палій. – К., 2004. - 296 с. 

Збірник нормативно-правових актів у сфері функціонування дитячих будинків сімейного типу 

та прийомних сімей підготовлено Державним комітетом України у справах сім'ї та молоді. 

б/н (ІПСП) 

З-70 

12.1 

Знайти себе: життєві історії випускників інтернатів. – К: УІСД, 2001. – 201 с. 

Книга побудована на основі розповідей колишніх вихованців шкіл-інтернатів про своє буття: 

складності і проблеми самостійного життя, радощі і негаразди, успіхи і поразки, досягнення і 

втрати, плани і сподівання тощо. Соціологічний аналіз результатів інтерв’ю дав можливість 

відстежити певні тенденції життєвих шляхів випускників інтернатних закладів, які 

пропонуються увазі читачам. 

827 

К 19 

12.1 

Канішевська Л. В. Виховання соціальної зрілості старшокласників загальноосвітніх шкіл-

інтернатів у позаурочній діяльності: Монографія. - К.: ХмЦНП, 2011. - 368 с. 

 Монографію присвячено дослідженню проблеми виховання соціальної зрілості 

старшокласників шкіл-інтернатів у позаурочній діяльності. У роботі подається наукова 

концептуалізація проблеми соціальної зрілості, розкрито специфіку виховання соціальної 

зрілості старшокласників шкіл-інтернатів. Розглянуто типи, завдання, специфіку, соціально-

педагогічні функції загальноосвітніх шкіл-інтернатів України. Проаналізовано стан 

сформованості соціальної зрілості старшокласників шкіл-інтернатів та стан готовності 

педагогів шкіл-інтернатів до виховання соціальної зрілості старшокласників. Визначено, 

теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено комплекс педагогічних умов 

виховання соціальної зрілості старшокласників шкіл-інтернатів. 

1306 (ІПСП) 

К 27 

12.1 

Картер Р. Опіка над дітьми: сім’я і держава. Вивчення інституційної та сімейної форми опіки 

над дітьми у Центральній і Східній Європі й у країнах колишнього Радянського Союзу. – К.: 

Видавництво „Логос”, 2005. – 88 с. 

Посібник присвячений вивченню питання інституційної та сімейної форм опіки над дітьми у 

Центральній та Східній Європі й у країнах колишнього Радянського Союзу. 

4000 

К 63 

12.1 

Комплексна допомога бездоглядним та безпритульним дітям: метод. посіб. / Авт.: Безпалько 

О.В., Гурковська Л.П., Журавель Т.В., та ін../ За ред. Звєрєвої І.Д., Петрочко Ж.В. – К.: 

Видавничий дім «КАЛИТА», 2010. – 376 с. 

У даному методичному посібнику представлено матеріал з питань надання професійної 

комплексної допомоги бездоглядним та безпритульним дітям. 

1001 (ІПСП) 

К 66 

12.1 
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Корчагина Ю.В. Семьи группы риска социального сиротства: характеристика, 

диагностические критерии, методы профилактики. Методическое пособие для специалистов 

системы профилактики и преодоления социального сиротства. — М.: МГПИ, 2008. — 106 с.  

Методическое пособие «Семьи группы риска социального сиротства: характеристика, 

диагностические критерии, методы профилактики» предназначено для специалистов системы 

профилактики и преодоления социального сиротства. 

б/н (ІПСП) 

К 83 

12.1 

Крок до майстерності: Методичний посібник з підготовки консультантів телефонної лінії 

довіри для вихованців та випускників шкіл-інтернатів: за ред. М.М.Ілляш, Т.М. Тележенко. – 

К.: Державний ін-т проблем сім’ї та молоді; Український ін-т соціальних досліджень, 2002. – 

106 с. 

У навчально-методичному посібнику розкриваються теоретичні та практичні засади допомоги 

по телефону та підготовки консультантів телефонної лінії довіри для вихованців та 

випускників шкіл-інтернатів. Методики, запропоновані авторським колективом, розраховані 

на вихователів, психологів та соціальних педагогів шкіл-інтернатів, інших фахівців, які 

займаються проблемами дітей та молоді, а також студентів вищих педагогічних навчальних 

закладів. 

816 (ІПСП) 

М 34 

12.1 

Материалы к заседанию круглого стола «Розвиток індивідуальності соціального сироти через 

дотримання його прав та поваги до його інтересів» - Луганськ, 2008. – 79с. 

б/н (ІПСП) 

М 54 

12.1 

Методичні рекомендації для соціальних працівників щодо соціального супроводу випускників 

соціальних закладів (зокрема інтернатних закладів) / Т.В. Бондаренко, О.В. Вакуленка, Н.М. 

Комарова. – К.: Держсоцслужба, 2006 – 168 с. 

Книга містить науково-методичні матеріали з питань соціальної допомоги дітям-сиротам та 

дітям, позбавленим батьківського піклування, після закінчення інтернатного закладу. 

1084 (ІПСП) 

М 54 

12.1 

Методичні рекомендації щодо розробки обласних програм подолання проблем соціального 

сирітства: Практичний посібник. - К.: Четверта хвиля, 2006. - 76 с. 

У виданні висвітлено особливості явища соціального сирітства в Україні, його наслідки для 

дітей та суспільства, розглянуто теми планування місцевої політики у напрямку подолання 

проблеми соціального сирітства. Значне місце у виданні посідають основні засади розробки 

соціальних програм, представлено проект обласної програми запобігання соціальному 

сирітству та розвитку сімейних форм влаштування дітей- сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування на період 2007- 2009 pp. (Вінницька обл.). 

66 (ІПСП) 

М 54 

12.1 

Методичні рекомендації щодо щодо сімейного влаштування дітей- сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування (у запитаннях і відповідях). - К: Держсоцслужба, 2005. - 116 с. 
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"Методичні рекомендації щодо сімейного влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування" (у запитаннях і відповідях) містять юридичні коментарі щодо 

усиновлення, опіки та піклування, влаштування дитини в прийомну сім'ю, дитячий будинок 

сімейного типу тощо. 

461 (ІПСП) 

М 80 

12.1 

Морозова Е.И. Проблемные дети и дети-сироты: Советы воспитателям и опекунам. – М.: Изд-

во НЦ ЭНАС, 2002. – 56 с. 

В пособии рассмотрены особенности психического развития детей, воспитывающихся в семье 

и в общественных учреждениях. 

2186; 3982 

Н 37 

12.1 

Наш дім : методичні рекомендації. - Кіровоград, 2008. – 248 с. 

Це видання здійснено в межах проекту «Створення закладів нового типу для виховання дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», що виконується Регіональним 

благодійним фондом «Відкрита Україна» у рамках програми «Розвиток громадського 

суспільства в Україніяка здійснюється Координатором проектів ОБСЄ в Україні та ТЦК за 

фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Данії. Погляди, висловлені у цій 

публікації, не обов'язково відображають точку зору Координатора проектів ОБСЄ в Україні, 

ТЦК та Міністерства закордонних справ Данії. 

809 (ІПСП) 

О-74 

12.1 

Ослон В. Н. Жизнеустройство детей-сирот: профессиональная замещающая семья. — М.: Ге-

незис, 2006. — 368 с. 

Монография посвящена малоизученной, но очень важной для решения проблемы социального 

сиротства теме: закономерности становления и развития замещающей семьи в процессе 

интеграции ребенка-сироты. Работа основана на результатах многолетнего 

экспериментального исследования автора. В книге анализируются изменения, которые 

происходят с семьей, принимающей на воспитание детей, раскрывается динамика 

структурных изменений семейных ролей и коммуникаций, ценностей и правил семьи при ее 

переходе в статус замещающей. Описываются психологические механизмы интеграции 

ребенка в семью. Излагается авторская технология социально-психолого-педагогической 

помощи принимающим семьям. 

1225 

Т 33 

12.1 

Отчет о мониторинге и оценке деятельности опытно – экспериментальных площадок по 

устройству детей на воспитание в семью. Часть I. – М., 2003. – 224 с. 

б/н(ІПСП) 

П 35 

12.1 

Питання формування ефективності родинних форм влаштування дітей, позбавлених 

батьківського піклування / Н. М. Комарова, Л. М. Мельничук, І. В. Пєша. – К.: Державний ін-т 

проблем сім'ї та молоді, 2004. – 128 с.  
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Видання містить результати соціологічного дослідження щодо аналізу ефективності 

функціонуючої в Україні системи влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, и сім'ї громадян: усиновлення, опіка (піклування), дитячі будинки 

сімейного типу, прийомні СІМ'Ї. Проведений аналіз дозволив визначити мотиви, що 

спонукають громадян у.1я^и на виховання дитину-сироту або дитину, позбавлену 

батьківського піклування; окреслити діяльність державних структур щодо виявлення та 

влаштування подальшої долі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

3981; 105 (ІПСП) 

П 59 

12.1 

Поради в дорогу / Благодійний фонд підтримки дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського 

піклування „Опіка”. – Ужгород: „Ліра”, 2003. – 19с. 

Брошура видається  в рамках виконання проекту „Право на життя”. 

3959 

П 62 

12.1 

Пособие по развитию служб патронатного воспитания. — Алматы, 2006. — 128 с. 

Данное пособие подготовлено в рамках проекта общественного объединения «Лига женщин 

творческой инициативы» направленного на развитие патроната и услуг для уязвимых семей и 

детей при финансовой поддержке Детского фонда ООН ЮНИСЕФ. 

589 (ІПСП) 

П 69 

12.1 

Права людини в школах-інтернатах України. Свобода від жорстокого поводження та 

приниження людської гідності : звіт за результатами моніторингу. – Чернігів, 2006. – 44 с. 

585 (ІПСП) 

П 75 

12.1 

Прийомні сім’ї для дітей-сиріт з функціональними обмеженнями / О.О. Яременко, Н.М. 

Комарова, Р.Я. Левін. – К.: УІСД, 2001. – 120 с. 

У книзі розглядаються питання створення і функціонування прийомних сімей для дітей-сиріт і 

дітей, позбавлених батьківського піклування, які мають функціональні обмеження. 

1078; 1167 

П 77 

12.1 

Причини інституціалізації і майбутнє молодих людей, які залишають заклади державної опіки: 

Тематичне дослідження / Укр.ін-т соціальних досліджень. – К., 2001. – 48 с. 

Тематичне дослідження “Причини інституціалізації і майбутнє мололодих людей, які 

залишають  заклади державної опіки”, проведене  на замовлення  Дитячого  Фонду ООН 

Українським інститутом соціальних досліджень у 2001 році. 

2002 

П 78 

12.1 

Проведення комплексної оцінки потреб дитини в інтернатному закладі /  Ю. Алілова, о. 

Безпалько, І. Звєрєва, О. Карагодіна, А. Кукуруза, Г. Мозкова, І. Никонова, Г. Пилягіна, Г. 

Постолик, І. Черниш; За заг. ред. О.Г. Карагодіної. – К.: Видавництво ПП „Март”, 2006. – 131 

с. 

4192; 416 (ІПСП) 
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П 78 

12.1 

Програма соціальної адаптації вихованців інтернатних закладів – Дніпропетровськ, 2006. – 20 

с. 

135 (ІПСП) 

П 78 

12.1 

Програма соціальної адаптації вихованців інтернатних закладів : методичні матеріали – 

Дніпропетровськ, 2007. – 100 с. 

596 (ІПСП) 

Р 31 

12.1 

Реалізація державної політики щодо дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування: Інформаційно- методичний вісник. Випуск 2. / Тернопільський обласний центр. – 

Тернопіль: ТОЦССМ,  2002. - 78 с. 

2758 

Р 31 

12.1 

Реан А. А., Дандарова Ж. К., Прокофьева В. А. Социальное сиротство  : аналитический доклад 

/ общ.ред. А.А. Реан. – М., 2002. – 94 с. 

620 (ІПСП) 

Р 45 

12.1 

Реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування: передумови, реалії та перспективи (за результатами соціологічного дослідження) / 

Автори: Ж. В. Петрочко, О. А. Калібаба, О. С. Шипіленко та ін.; За заг. ред. Ж. В. Петрочко. - 

К.: Наук, світ, 2006. - 100 с. 

 «Реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування: передумови, реалії та перспективи» - це соціологічне дослідження, проведене 

Християнським дитячим фондом спільно з Українським інститутом соціальних досліджень 

імені Олександра Яременка. У публікації представлені результати дослідження, що 

визначають ставлення й готовність представників українських громад, представників місцевих 

органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, державних службовців, що працюють 

у сфері захисту прав дітей, директорів та персоналу інтернатних закладів до процесу 

реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування. 

406 (ІПСП) 

С 30 

12.1 

Семінар-тренінг «Нові моделі соціальної роботи щодо профілактики раннього соціального 

сирітства» - К., 2006.  

253 (ІПСП) 

С 69 

12.1 

Соціальна адаптація дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з 

їх числа: Посібник до тренінгового курсу з підготовки спеціалістів центрів соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді у трьох частинах. – Частина друга. – К.: Держосоцслужба, 2008. – 

212 с. 
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742 (ІПСП); 714 (ІПСП) 

С 69 

12.1 

Соціальний захист дітей – сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування: Державна 

доповідь про становище дітей в Україні ( за підсумками 1999 року). – К.: УІСД, 2000. – 138 с. 

729; 518 

С 69 

12.1 

Соціальний захист дітей – сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування: досвід 

реформування: Державна доповідь про становище дітей в Україні ( за підсумками 2005 року). 

– К.: УІСД, 2006. – 143 с. 

4542; 342 (ІПСП) 

С 69 

12.1 

Соціальні та психологічні потреби дітей, які виховуються в інтернатних закладах: знання, 

ставлення, поведінка, практика діяльності. Результати дослідження серед фахівців соціальної 

сфери та дітей вихованців інтернат них закладів. – К.: Компанія Лік, 2006. – 63 с. 

Видання містить результати дослідження, що було проведене Київським міжнародним 

інститутом соціології в жовтні-грудні 2005 року на замовлення Представництва ЮНІСЕФ в 

Україні. 

4166; 270 (ІПСП); 449 (ІПСП) 

М 54 

12.1 

Упорядники та авторський колектив: Л.С. Волинець, канд. політ, наук, О.Г. Антонова-

Турченко, канд. психол. наук, І.Б. Іванова,канд. пед. наук, Н.М. Комарова,канд. екон. наук, І.В. 

Пєша.С.М. Трусова - К.: Видавництво "Студцентр", 1998. – 192 с. 

Методичні рекомендації розраховані на працівників інтернатних закладів, державних установ, 

органів культури, освіти, медицини, міліції, суду, прокуратури, адвокатури, вчених, 

викладачів, аспірантів і студентів навчальних закладів, а також широке коло читачів, які 

цікавляться проблемами соціального захисту дітей. Вирішення порушених питань сприятиме 

ефективному поліпшенню становища дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, в Україні. 

584 (ІПСП) 

Ч 58 

12.1 

Чи зійдуться наші долі... Реінтеграція батьків і дітей: перші кроки до усвідомлення проблеми / 

Авт. кол.: Л.С. Волинець, Т.В. Говорун, Г.І. Постолик. -  К.: Видавництво, 2002. – 104 с. 

Висвітлюються актуальні аспекти соціального захисту дітей, позбавлених батьківського 

піклування, причини виникнення та поширення раннього соціального сирітства. 

552; 4259; 413 (ІПСП) ; 30 (ІПСП) 

Ш 95 

12.1 

Шульга Т.И. Социально-психологическая помощь обездоленным детям: опыт исследований и 

практической работы: Учеб. пособ. / Т.И. Шульга, Л.Я. Олиференко, А.В. Быков. – М.: Изд-во 

УРАО, 2003. – 400 с 

В настоящем пособии представлен опыт работы с обездоленными детьми. По данным 

исследователей, в настоящее время значительно вырос контингент детей, которых относят к 

категории обездоленных и нуждающихся в государственной помощи и поддержки. 
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2922 

Я 44 

12.1 

Як навчитися поважати себе й інших: Поради психолога (Випускникові школи – інтернату для 

дітей, позбавлених батьківського піклування) / Л.С.Волинець, Т.В.Говорун, І.В.Пєша. – К.: 

УІСД, 2000. – 79 с. 

У книзі містяться поради психолога як навчитися поважати себе й інших. Матеріали, увійшли 

до видання, розраховані на випускників шкіл – інтернатів для дітей – сиріт і дітей, 

позбавлених батьківського піклування, на молодих людей, які намагаються знайти відповіді 

на складні питання стосовно спілкування, налагодження контактів, виходу із конфліктних 

ситуацій. 

735 

Я 44 

12.1 

Як організувати своє життя: побутові проблеми ( Випускнику школи-інтернату для дітей-сиріт 

і дітей, позбавлених батьківського піклування) / І.В.Пєша, Ж.В. Петрочко, К.В. Сачивець. – К.: 

УІСД, 2001. – 87 с. 

У книзі зібрано практичні поради та рекомендації як організувати власний побут, розраховані 

на випускників шкіл-інтернатів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, 

які шукають відповіді на запитання щодо облаштування свого життя. 

1344; б/н 

 

12.1 

Правова соціалізація дітей-сиріт : теоретико-методичне та нормативно-правове 

забезпечення:навч. метод. посіб. / І. Г. Горошнікова  / Мелітополь: ТОВ «Видавничий будинок 

ММД» - 2011. – 161 с. 

Навчально-методичний посібник присвячений актуальній проблемі формування правової 

соціалізації дітей-сиріт підліткового віку. 

1568 

 

12.2. Проблема спілкування з дітьми. 

А 11 

12.2 

Айхор А. Трудный підросток. – М.: Апрель Пресс, 2001. – 304 с. 

814 

Б 18 

12.2 

Байярд Р. Т. Ваш беспокойный подросток. Практическое руководство для отчаявшихся 

родителей. / Р. Т. Байярд, Б. Джин; Пер. с англ. А. Б. Орлова. – М.: Академический Проект, 

2003. – 208 с. 

3825 

Б 18 

12.2 

Байярд Р. Т., Байярд Д. Ваш беспокойный подросток: Практ. руководство для отчаявшихся 

родителей: Пер. с англ. — М.: Просвещение, 1991. - 224 с. 

Книга представляет собой практическое руководство по психологии семенного воспитания, 

адресованное родителям подростков. Авторы книги - дипломированные психологи из США —

последовательно и в деталях излагают целостную систему представлений, упражнений и 
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рекомендаций, прошедших многократную практическую проверку и на деле 

продемонстрировавших свою высокую педагогическую эффективность. Основанная на 

большом .профессиональном и жизненном опыте авторов, написанная в живой и 

занимательной манере, книга рассчитана на всех тех, кому приходится переживать период 

«бури и натиска» во взаимоотношениях со своими детьми. 

б/н (ІПСП) 

Б 79 

12.2 

Болотова Т.Е. Как помочь себе и своему ребенку. Жила-была психология. - СПб. : СОЮЗ, 

2000. – 158 с. - Серия "Психология ребенка". 

Книга дает конкретные советы, как поступить тому или иному родителю в реальной для него 

ситуации. Содержится психокоррекционная метафора, позволяющая самому родителю 

произвести все необходимые изменения в поведении своего ребенка. 

383 

В 57 

12.2 

Влаштування долі дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування: методичні 

рекомендації – Чернігів, 2005 – 76 с. 

б/н (ІПСП) 

Г 50 

12.2 

Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребенком. Как? - 3-е изд. - М.: ЧеРо, 2001.- 240с.: ил. 

Как построить нормальные отношения с ребенком? Как заставить его слушаться? Можно ли 

поправить отношения если они зашли в тупик 

451 

Д 41 

12.2 

Джинот Х.Дж. Между родителем и подростком: Пер. с англ.- М.: Прогресс, 2000. – 168 с. 

Книга дает решение многих проблем подросткового возраста, таких, как бунт подростка и 

авторитет родителей, самоопределение и независимость подростка, скорая эмоцианальная 

помощь подростку и др. 

375 

Д 53 

12.2 

Дмитриева Е.Е. Проблемные дети. Развитие через общение: Пособие для педагогов, 

психологов-практиков, родителей. – М.: АРКТИ, 2005. – 68 с. 

461 

З-36 

12.2 

Заслуженюк В.С. Родители и дети: Взаимопонимание или отчуждение?  / В.С. Заслуженюк, 

В.А. Семиченко.– М.: Просвещение; Учеб. лит., 1996. – 191 с. 

1982 

З-38 

12.2 

Захаров А.И. Дневные и ночные страхи у детей. -СПб.: СОЮЗ, 2000. - 448с.; ил. - Серия 

"Психология ребенка".  

В книге впервые в отечественной и мировой практике рассмотрены причины возникновения и 

развития дневных и ночных страхов у детей. Приведены статистические данные, 
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показывающие влияние различных факторов, в первую очередь семейных взаимоотношений, 

на формирование этих страхов с точки зрения детского врача и психолога. 

248 

К 14 

12.2 

Казанская В.Г. Трудности взросления. – СПб.: Питер, 2008. – 283 с. 

4474 

К 63 

12.2 

Комплекса оцінка потреб дитини (з досвіду роботи Чугуївського міського центру соціально-

психологічної реабілітації дітей), Чугуїв. – 2008 – 27 с. 

б/н (ІПСП) 

Л 96 

12.2 

Лютова Е.К. Шпаргалка для взрослых: Психокоррекционная работа с гиеперактивными, 

агрессивными, тревожными и аутичными детьми / Е.К. Лютова, Г.Б. Монина. - М.: Генезис, 

2000.-192 с. – друк. вар., елек. вар. 

Книга поможет воспитателям и учителям научиться понимать "сложных" детей, выбирать 

оптимальные способы взаимодействия с ними. Авторы предлагают конкретные рекомендации 

по выявлению симптомов гиперактивности, агрессивности, тревожности, аутизма у детей. В 

книге содержится подробное описание практических приемов, игр и упражнений, 

способствующих адаптации таких "проблемных" детей, а также советы родителям. 

450 

Н 15 

12.2 

Навайтис Г. Профессиональная психологическая помощь підростку: монография. – М.: 

МОДЭК, 2007. – 216 с. 

4412 

Н 30 

12.2 

Нартова-Бочавер С.К. Ребенок в карусели развода / С.К. Нартова-Бочавер, М.И. Несмеянова, 

Н.В. Малярова - М.:ТОО "ТП", В. Секачев, 1998. - 222 с. 

379 

Н 37 

12.2 

Наш проблемный подросток: Учебн. пособ. - СПб.: Союз, 2001. - 144 с. 

Книга адресована всем, кто небезразличен к жизни подростков, их переживаниям и 

проблемам, кто стремится помочь им эти проблемы решить. Ее авторами стали и психологи-

практики и психологи-исследователи подросткового периода. Мы стремились к тому, чтобы 

дать максимально объективную характеристику современного подростка и его проблем, при 

этом исходить не только их своих личных наблюдений, но использовать обобщенную 

информацию. Нам хотелось также познакомить вас с различными сторонами психической 

жизни подростков и с тем опытом, который есть в решении проблем подростков. Поэтому 

книга может быть интересна как воспитателю, так и психологу, как учителю, так и родителям. 

246 

Н 37 
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12.2 

Наш проблемный ребенок: понять и договориться / Под ред. Л. А. Регуш. – СПб.: Союз, 2001. 

– 191 с. 

Книга знакомит с наиболее остро переживаемыми проблемами подростков и ставит своей 

задачей указать взрослым те пути, которые помогут найти с ними общий язык. 

914 

Н 48 

12.2 

Некрасова З., Некрасова Н. Что делать, если… Вас достали конфликты, капризы и детские 

вредности. – М.: ООО Издательство «София», 2007. – 256с. 

Эта книга – практикум для родителей, подсказка, веселых, серьезных и очень действенных 

советов на тему: ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ребенок есть не желает; ломает игрушки; ноет, 

капризничает; ссорится с братьями/сестрами; не хочет идти домой и т.д/ 

б/н(ІПСП) 

Н 63 

12.2 

Николс М. Как  преодолеть непонимание и улучшить взаимоотношения / Пер. с англ. Е. 

Филиной, С. Пьянковой. – М.: Изд-во  Эксмо, 2003. – 320с. 

В книге дан многолетний опыт  изучения проблем человеческих отношений  и рассказывает  о 

том, как  научиться  поддерживать настоящий  диалог, как понимать скрытый подтекст в 

словах собеседника, как «достучаться» до человека. 

3397 

П 30 

12.2 

Петрановская Л. Как ты себя ведеш или 10 шагов по изменению трудного поведения: пособие 

для приемных родителей – М., 2010. – 96 с. 

б/н (ІПСП) 

П 44 

12.2 

Подмазін С.І. Як допомогти підлітку з “важким” характером / С.І. Подмазін, О.І. Сібіль. – К.: 

НПЦ Перспектива, 1996. – 160 с. 

Пропонується система діагностики та колекційної роботи з акцентуйованими підлітками в 

контексті цілісного навчально-виховного процесу. Викладені основні принципи колекційної 

роботи, які втілені в конкретних формах діяльності. 

3065 

Р 25 

12.2  

Раттер М. Помощь трудным детям. - М.: КСМО-Пресс,1999. – 432 с. 

В книге дана классификация проблем трудных детей, представлена практика их выявления, 

анализа и психотерапии, причем автор придерживается мнения, что работать с этими 

проблемами нужно не только психиатрам, но и психологам, педагогам и социальным 

работникам, которым он и адресовал книгу. 

389 

С 38 

12.2 

Синягина Н.Ю. Психолого-педагогическая коррекция детско-родительских отношений. – М.: 

ВЛАДОС, 2001. – 96 с. 
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Рассмотрены основные причины проблем детско-родительских отношений и методы их 

коррекции. Автор опирается как на теоретические исследования в этой области юристов, 

медиков, психологов, так и на собственное многолетнее изучение проблемы в различных 

регионов страны. 

1985 

С 38 

12.2 

Сімейні фактори, що впливають на формування  проблемних дітей : робочий зошит учасника 

конференції. – К., 2003. – 43 с. 

3710 

С 53 

12.2 

Снайдер Д. Курс выживания для подростков: перевод с англ. - М.: Горизонт, 1995. - 208 с. 

Книга Снайдера рассказывает о подростках, об их пристрастиях к наркотикам, алкоголю, 

борьбе с этими явлениями, о первой любви, ранних браках и о сложностях взаимоотношений с 

родителями. Книга рассчитана на широкий круг читателей. 

273 (ІПСП) 

С 79 

12.2 

Степанов В. Г. Психология трудных школьников: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. 

заведений. — М.: «Академия», 2001. — 336 с. 

В учебном пособии анализируются и систематизируются данные современных психолого-

педагогических исследований по проблеме так называемых трудных школьников, приводятся 

обобщенные характеристики наиболее распространенных типов трудных школьников, даются 

психолого-педагогические рекомендации по корригированию их поведения. Книга может 

быть полезна также педагогам и родителям. 

2533 

Т 13 

12.2 

 Тагирова Г. С. Психолого-педагогическая коррекционная работа с трудными подростками. – 

М.: Педагогическое общество России, 2003. – 128 с. 

В настоящей работе раскрывается сложная психолого-педагогическая проблема 

трудновоспитуемых подростков. 

3775; 3488 

У 63 

12.2 

Уолтерс Дональд Научите меня жить: Как подготовить детей к самостоятельной жизни/Перев. 

С англ. – М.: ОООИздательство «София»,2007. – 224с. 

Чему и как учит детей, чтоб «вооружить» их всем необходимым для полноценной и 

счастливой жизни? Верность себе и умение понимать других, находчивость и открытость, 

способность достойно встретить любой вызов жизни – увы, школьные программы не 

предусматривают таких «предметов» 

б/н(ІПСП) 

Ф 66 

12.2 

Фитцпатрик Д.Г. Диалог с ребенком / Сост. В.Я. Дольникова – М.: «Аквариум», 1996. – 400 с. 

В этой книге вы узнаете как собственными силами вы сможете дать своему ребенку 

энциклопедические знания, облегчив тем самым для него выбор будущей профессии. 
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4170 

Х 35 

12.2 

Хезер Форбз, Браян Пост Коли покарання, логика та контроль неефективні: Пер. з англ. — К., 

ФОП Гуд Т.С., 2010. — 168 с. 

Книга присвячена темі виховання дітей із реактивним розладом прихилення. Аналізується, 

яким чином такі травматичні переживання, як насильство, знехтування, утрати близьких або 

відділення від них та інші впливають на світосприймання дітей та їх поведінку. В книзі автори 

надають практичні поради, як допомогти дітям із досвідом травматичного минулого, 

порівнюючи свій підхід до виховання таких дітей із традиціоним підхідом. 

1349 (ІПСП) 

Х 98 

12.2 

Хухлаева О.В. Маленькие игры в большое счастье. Как сохранить психическое здоровье 

дошкольника / О.В. Хухлаева, О.Е. Хухлаев, И.М. Первушина. - М.: ЭКСМО - Пресс, 2001. – 

224 с. 

Цель настоящей книги – привлечь внимание взрослых к психологическому здоровью детей и 

необходимости организации специальных мероприятий, направленых на его сохранение. 

812 

Ч 44 

12.2 

Чепмен Г. Пять путей к сердцу подростка: Пер. с англ. – СПб.: Христианское общество 

«Библия для всех», 2003. – 322 с. 

Книга адресована не только родителям, но и дедушкам и бабушкам, учителям и тем взрослым, 

которые имеют дело с подростками. 

3823 

Ч 44 

12.2 

Чепмен Г. Пять путей к сердцу ребенка: Пер. с англ. / Г.Чепмен, Р. Кэмпбелл.– СПб.: 

Христианское общество «Библия для всех», 2003. – 272 с. 

3826 

Ш 88 

12.2 

Штейнберг Е.Б. Педагог  и подростки: трудности и радости совместного бытия. – М.: МЗ-

Пресс, 2002. – 272 с. 

Данное пособие представляет собой результат анализа многолетнего опыта деятельности 

разновозрастного отряда «Надежда» Дворца творчества детей и молодежи Восточного округа 

г. Москвы. Она посвящена проблемам позитивной социализации подростков в современной 

России. 

3022 

Ш 95 

12.2 

Шульга Т.И., Олиференко Л.Я. Психологические основы работы с детьми «группы риска» в 

учреждениях социальной помощи и поддержки. – М.: Изд-во УРАО, 1997. – 100 с. 

3089 

П23 

12,2 
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 Пельцер, Д. Ребенок, который был вещью. Изувеченное детство / Д. Пельцер; [пер. с англ. Е. 

И. Колябиной]. - М.: РИПОЛ классик, 2012. - 384 с. - (Реальные истории). 

 

 «Ребенок, который был вещью» — незабываемый рассказ об одном из наиболее вопиющих 

случаев жестокого обращения с детьми в истории штата Калифорния. Психически 

нестабильная мать-алкоголичка годами избивала и морила голодом маленького Дэйва 

Пельцера. Она издевалась над ним, в результате чего мальчик не раз оказывался на пороге 

смерти. 

1524 

13.Соціальна робота з молоддю. 

А 43 

13 

Активна молодь. Перевірені рецепти. Київ, 2011. – 31 с. 

Це видання підготовлене в межах виконання Проекту Програми розвитку ООН «Соціальна 

інтеграція та розвиток громадської відповідальності в Україні». 

б/н (ІПСП) 

А 43 

13  

Актуальні проблеми сучасного світу очима молоді / Молодіжна альтернатива. - К., 1999. - 20 

с. 

Серією "Актуальні проблеми України очима молоді" Молодіжна Альтернатива продовжує 

низку видань, авторами якої є студенти-учасники проекту. Запропонована брошура подає різні 

точки зору на актуальні економічні та політичні проблеми. Збірка укладена на основі 

використання відкритих джерел інформації і спрямована на розширення політичного 

світогляду студентства. 

149;  150; 151; 152 

Б 72 

13 

Бебик В.М. Політична культура сучасної молоді /  В.М. Бобик, М.Ф. Головатий, В.А. Рехкало. 

– К.: А.Л.Д., 1996. – 112 с. – (Б –чка “Молодь і суспільство”). 

Книга містить матеріали, що стосуються особливостей, проблем та шляхів формування 

політичної культури сучасної молоді у контексті історичної місії, генезу української нації. 

Підготовлена в Українському інституті соціальних досліджень. 

736 

В 21 

13 

Ватова Л.С. Социально-психологические основания молодёжного вандализма и его 

профилактика. – М.: Народное образование; МПСИ, 2007.-  298 с. 

981 (ІПСП) 

В 41 

13 

Вибори 2002: погляд молодих / Молодіжна альтернатива. – К., 2001. – 54 с. 

1096 – 2 екз. 

 

В 41 

13 
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Вивчення молоді на сучасному етапі: Питання методології і методики: Матеріали міжнародної 

науково-практичної конференції, 11-13 жовтня 1995 р. / Український науково-дослідницький 

інститут проблем молоді. – К.: А.Л.Д., 1996. – 232 с. 

У збірнику вміщені інформаційно-аналітичні матеріали Міністерства України у справах 

молоді і спорту, Українського науково-дослідного інституту проблем молоді, резолюція 

конференції, доповіді її учасників на пленарних засіданнях та їх повідомлення під час 

обговорення в дискусійних групах. 

3016 

Г 62 

13 

Головатий М.Ф. Молодіжна політика в Україні: проблеми оновлення. –К., 1993. – 235 с. 

У монографії аналізується дозвіл формування і реалізації молодіжної політики в Україні в 70-

80-ті роки. Виявляються його позитивні моменти та негативні наслідки. Досліджуються 

особливості сучасної молодіжної політики у зарубіжних країнах. Пропонується нова 

концепція державної молодіжної політики в України. 

3061 

Г 62 

13 

Головатий М.Ф., Яременко О.О. Молодь України у дзеркалі соціально-економічних та 

політичних трансформацій суспільства ( соціологічний вимір). – К.: УІСД, 1996. – 50 с. 

2097 

Д 78 

13 

Дрю С., Бингхэм Р. Искусство быть студентом: руководство по навыкам обучения: пер. С 

англ. – М.: НІРРО, 2004. – 302 с. 

4518 

Є 50 

13 

Єленський В.Є., Перебенесюк В.П. Релігія. Церква. Молодь. К.: Видавництво А.Л.Д., 1996. – 

160 с. 

б/н 

Ж 67 

13 

Животовская О.В. Положение молодежи и молодежная политика в Германии. – М., 2000. – 23 

с. 

264 

З-10 

13 

З чого розпочинати і що роботи – соціально-правова робота з підлітками: робочі матеріали для 

учасників майстер-класу – К., 2010. – 45 с. 

б/н (ІПСП) 

З-41 

13 

Збірка методичних матеріалів (переможців конкурсу методичних матеріалів центрів ЦССМ 

1999 року)  / За заг. ред. С.В. Толстоухової, І.М. Пінчук. – К.: УДЦССМ, 2000. – 100 с. 

300 

З-41 

13 
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Збірник матеріалів Всеукраїнського семінару-наради “Робота органів виконавчої влади з 

питань молодіжної та сімейної політики, фізичної культури, спорту та туризму щодо 

забезпечення реалізації Послання Президента України до Верховної Ради України “Україна: 

поступ у ХХІ століття. Стратегія економічного та соціального розвитку на 2000 –2004 роки” і 

програми діяльності Кабінету Міністрів України “Реформи заради добробуту”. Донецьк, 27-28 

квітня 2000 року. – К., 2000. – 130 с. 

515 

З-13 

13 

Звєрєва І.Д. Козубовська., І.В, Керецман В.Ю., Пічкар О.П. Соціальна робота з дітьми і 

молоддю (теоретико-методологічні аспекти), ч. І. – Ужгород: УжНУ, 2000. – 192 с. 

У навчальному посібнику розглядаються загальні питання соціальної роботи з дітьми і 

молоддю в Україні. Посібник включає понятійно-термінологічний словник, соціально-

психологічний практикум, основні положення Законодавства стосовно дітей і молоді. 

556 (ІПСП) 

І-73 

13 

Інтеграція молоді в сучасні економічні відносини: Щорічна доповідь Президентові України, 

Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України про становище молоді в Україні (за 

підсумками 2000 року). – К.: УІСД, 2001. – 166 с. 

1343 

І-73 

13 

Інтегровані соціальні служби: теорія, практика, інновації: Навч.-метод. комплекс / Авт.-

упоряд.: О.В. Безпалько, І.Д. Звєрєва, З.П. Кияниця, В.О. Кузьмінський, В.П. Лютий, Ж.В. 

Петрочко, М.І. Ростальна, Л.І. Стрига / За заг. ред.: І.Д. Звєрєвої, Ж.В. Петрочко – К.: Фенікс, 

2007. – 528 с. 

У навчально-методичному комплексі подано теоретичні і практичні аспекти розвитку та 

діяльності інтегрованих соціальних служб, що створюються в системі центрів соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді. Розкритоінноваційні технології соціальної та соціально-

педагогічноїроботи з вразливими сім’ями з дітьми. 

664 (ІПСП) 

К 63 

13 

Комплексна програма соціальної підтримки та розвитку молоді "Молодь-майбутнє Києва" на 

1999-2000 роки. / Соціальна служба для молоді Київської Державної Адміністраціії.- К., 1999. 

– 48 с. 

523;   524 

Л-21 

13 

Лампен Д. Молодые люди управляют конфликтом: Учебный курс для подростков. - Минск, 

1998. – 46 с. 

Пособие подготовлено в рамках проекта по воспитанию в духе мира, осуществляемого 

Белорусской Ассоциацией клубов ЮНЕСКО и минской группой конфликтологов совместно с 

проектом "Надежда", Великобритания. 

252 

Л 36 

13 
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Левикова С. И. Молодежная культура. – М.: «Вузовская книга», 2002. – 360 с. 

2822 

М 54 

13 

Методичний посібник – результат співпраці Державного центру соціальних служб для молоді 

та представництва ЮНІСЕФ в Україні в рамках проекту “Дружні послуги для молоді”. 

3722 

М 11 

13 

Міжнародна наукова студентська конференція “Соціально-правові, економічні та духовні 

аспекти розбудови громадянського суспільства у країнах Співдружності Незалежних Держав” 

/ Зб. тез – Київ АПСВ, 2005. – 394 с. 

На сторінках цього збірника широко висвітлені правові, соціальні, економічні, культурні, 

профспілкові, релігійні, духовні й історичні проблеми, що турбують молодих людей в Україні, 

Росії та Білорусі. 

1209 

М 58 

13 

Міжнародна наукова студентська конференція: Зб. тез. „Соціально-правові, економічні та 

духовні аспекти розбудови громадського суспільства у країнах Співдружності Незалежних 

Держав”:– К.: АПСВ, 2004. – 422 с. 

На сторінках цього збірника широко висвітлені правові, соціальні, економічні, культурні, 

профспілкові, релігійні, духовні й історичні проблеми, що турбують молодих людей в Україні, 

Росії та Білорусії. 

3905 

М 75 

13 

Молоде покоління України про себе та про суспільство. (Довідкові матеріали за підсумками 

соціологічного опитування юнаків і дівчат України у червні 1995 року): Ін форм. зошит / 

Український науково-дослідницький інститут проблем молоді. – К., 1995. – 31 с. 

98 

М 75 

13 

Молодежная политика: опыт, проблемы, перспективы: Материалы международной научно - 

практической конференции. / Украинский научно–исследовательский институт проблем 

молодежи. Ч.І. – К., 1992. – 162 с. 

742 

М 75 

13 

Молодежная политика: опыт, проблемы, перспективы: Материалы международной научно - 

практической конференции. / Украинский научно – исследовательский институт проблем 

молодежи.Ч.ІІ. – К., 1992. – 236 с. 

741 

М 75 

13 

Молодежный обмен между Востоком и Западом: отчеты, факты, мнения участников. – К.: 

А.Л.Д., 1994. – 184 с. (2прим) 
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М 75 

13 

Молодежь в меняющемся обществе: в помощь дискуссии / Детский фонд Организации 

Объединенных Наций; Всемирная организация скаутского движения. – 2001. – 90 с. 

Результаты глубоких исследований, содержащиеся в опубликованном Исследовательским 

центром ЮНИСЕФ «ИННОЧЕНТИ» докладе Молодежь в меняющемся обществе, изложены в 

этой брошюре на понятном для молодежи языке. 

1495 

М 75 

13 

Молодежь в меняющемся обществе: Региональный мониторинговый доклад / Детский фонд 

Организации Объединенных Наций. - 2000 год. - № 7. – 193 с. 

212 

М 75 

13 

Молодежь Украины: состояние, проблемы, пути решения. – К., 1992. – 160 с. 

2104 

М 75 

13 

Молодежь. Образование. Профсоюзы: Материалы международной конференции, 

посвященной 5-летию со дня образования Международного негосударственного института 

трудовых и социальных отношений (г. Минск, 27 февраля 1997г.). – Минск, 1997. – 121 с. 

109 

М 75 

13 

Молодіжна політика і соціальна робота: Навч.-метод. комплекс для студентів спеціальності 

7.040202 “Соціальна робота”. – К.: АПСВ, 2001. – 32 с. 

825 

М 75 

13 

Молодіжна політика: соціальний аспект: робота з молоддю з функціональнитми обмеженнями 

/ упор. І.А. Кононенко, Д.І. Муха. – К.: ЮНІСЕФ, 2004. – 95 с. 

4036 

М 75 

13 

Молодіжна субкультура: Колективна монографія / Наук. ред. Н.О. Победа. – Одеса: 

Астропринт, 1999. – 284 с. 

Книга знайомить читача з традиціями вивчення цього соціального феномену в західній та 

вітчизняній літературі. В монографії розглядаються проблеми соціального самопочуття, 

ціннісних орієнтацій, самореалізації покоління, яке вступає в суспільне життя на рубежі ХХ та 

ХХІ століть. 

3357 

М 75 

13 

Молодіжне лідерство та захист прав дитини / Упор. М.Д. Городок. – Ж.: Житомирський 

обласний центр молодіжних ініціатив, 2003. – 64 с. 

3371 

М 75 
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13 

Молодіжний рух в Україні: Довідник. Ч.І. / Український інститут соціальних досліджень. – К.: 

Столиця, 1998. – 252 с. 

720 

М 75 

13 

Молодіжний рух в Україні: Довідник. Частина ІІ. / Український інститут соціальних 

досліджень. – К.: Столиця, 1998. – 336 с. 

Повна інформація на 1998 рік про органи, установи та організації державної та недержавної 

форми власності, які в Республіці Крим та в усіх областях України займалися проблемами 

молоді. 

568; 730 

М 75 

13 

Молодіжний рух та студентське самоврядування: регіональний зріз. – К .: Молодіжна 

альтернатива, 2007. – 80 с. 

1426 

М 75 

13 

Молодіжний рух у регіонах України / Упоряд. Л. Кудіна, Н. Демчук. – К. : Молодіжна 

альтернатива, 2005. – 40 с. 

б/н 

М 75 

13 

Молодіжні НУО в Україні та світі / Упоряд. Л. Кудіна, Н. Демчук. – К. : Молодіжна 

альтернатива, 2005. – 40 с. 

б/н – 2 екз. 

М 75 

13 

Молодь – майбутнє України– К., 2001. – 35 с. 

710 

Л 73 

13 

Молодь в Україні : Дослідження молодіжного сектора: проблеми та перспективи / За ред. О.І. 

Локшиної. – К.: Студія «uStudio Design», 2006. – 169 с. 

У книзі представлено експертну оцінку чинного українського законодавства, що регулює 

питання державної молодіжної політики. 

1086(ІПСП) 

М 75 

13 

Молодь і дозвілля (теорія, методика і практика роботи з підлітками та молоддю за місцем 

проживання). Випуск ІІ. - К.: А.Л.Д, 1996. – 208 с. 

565 ; 743 

М 75 

13 

Молодь і закон: короткий коментар до окремих статей і положень законів і підзаконних актів 

України стосовно прав і обов’язків молоді. – К., 1992. – 59 с. 

2105 
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М 75 

13 

Молодь і проблеми конфлікту в період переходу до демократичного суспільства. / Тези 

доповідей Міжнародної молодіжної науково-практичної конференції // Частина ІІ. – Чернівці, 

1994. – 263 с. 

288 (ІПСП) 

М 75 

13  

Молодь на зламі тисячоліть: нове тисячоліття - нові проблеми?: Зб. наук. ст. міжнародної 

практичної конференції. – К.: АПСВ, 2000. - 242 с. 

Правові, соціальні, економічні, культурні, релігійні, освітянські проблеми, що турбують 

молодих людей як в Україні, так і в усьому світі широко висвітлені на сторінках цього 

збірника наукових статей. 

486 

М 75 

13 

Молодь України за соціальний прогрес і злагоду в суспільстві: Зб. Матер. Конгресу 

української молоді. Київ, 26-28 травня 1997 р. – К.: Столиця, 1997. – 204 с. 

566; 744 

М 75 

13 

Молодь України: для неї і про неї. – К., 1993. – 106 с. 

2106 

М 75 

13 

Молодь України: короткий статистичний довідник. – К., 1991. – 217 с. 

2103 

М 75 

13 

Молодь України: стан, проблеми, шляхи розв’язання: Зб. наук. публікацій Українського 

інституту соціальних досліджень за підсумками виконання наукових програм і проектів у 1997 

році. Випуск 7. – К.: Студцентр, 1998. – 256 с. (2 прим.). 

567; 733 

М 75 

13 

Молодь, освіта, наука, культура і національна свідомість: Збірник матеріалів Всеукраїнської 

студентської науково - практичної конференції / Відп. ред. М.І.Шкіль. - К.: Українсько-

фінський інститут менеджменту бізнесу, 1998. - 233 с. 

105 

Н 15 

13 

Навчально-методичний комплекс з курсу "Молодіжна політика і соціальна робота" для 

студентів спеціальності 7.040202 "соціальна робота". / Укл. В.П. Лютий - К.: Академія праці і 

соціальних відносин, 1998. - 18 с. 

Навчально-методичний комплекс з курсу "Молодіжна політика і соціальна робота" розроблено 

відповідно до програми курсу і відповідає вимогам міжнародного стандарту. Комплекс 

містить тематичний зміст дисципліни (програму курсу), вказівки для самостійної роботи, 

методичні рекомендації до виконання контрольних робіт для студентів денної та заочної форм 
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навчання з критеріями оцінки робіт, контрольні питання та критерії оцінки відповідей під час 

заліку, список літератури, пропонований для вивчення курсу. 

476 

Н 15 

13 

Навчально-методичний комплекс з курсу «Молодіжна політика і соціальна робота» для 

студентів спеціальності 7.040202 – «Соціальна робота». / Укл. Лях Т.Л. – К.: Академія праці і 

соціальних відносин. – 2003. – 98 с. 

Навчально-методичноий комплекс розроблено відповідно до програми курсу «Молодіжна 

політика і соціальна робота». Комплекс містить тематичний зміст дисципліни, вказівки та 

варіанти для вибору теми, форми самостійної роботи, методичні рекомендації до виконання 

контрольних робіт для студентів денної та заочної форм навчання з критеріями оцінки робіт, 

контрольні питання та критерії оцінки відповідей під час заліку, список літератури, 

пропонованої для вивчення курсу. 

б/н (ІПСП) 

Н 30 

13 

Народна культура українців: життєвий цикл людини : історико-етнологічне дослідження у 5 т. 

/наук. ред. М. Гримич. – К.: Дуліби, 2008.- Т. 1: Діти. Дитинство. Дитяча субкультура. – 2008. 

– 400с. 

У книзі зібрано праці відомих учених у галузі етнографії дитинства і дитячої субкультури. 

1476(ІПСП) 

Н 30 

13 

Народна культура українців: життєвий цикл людини : історико-етнологічне дослідження у 5 т. 

/наук. ред. М. Гримич. – К.: Дуліби, 2010.- Т. 2: Молодь. Молодість. Молодіжна субкультура. 

– 2010. – 568с. 

Це – колективне етнологічне дослідження про українську молодіжну субкультуру, якою вона 

була у традиційний період(до індустріальне суспільство) і якою вона стала в індустріальному, 

постіндустріальному і ранньо-інформативному суспільстві. 

1475(ІПСП) 

Н 30 

13 

Народна культура українців: життєвий цикл людини : історико-етнологічне дослідження у 5 т. 

/наук. ред. М. Гримич. – К.: Дуліби, 2012.- Т.3: Зрілість. Жіноцтво. Жіноча субкультура. – 

2012. – 480с. 

Третій том наукового етнологічного видання «Народна культура українців: життєвий цикл 

людини» присвячено статево-віковій групі жіноцтва. В ньому міститься 

етнологічні,фольклористичні, соціантропологічні праці, які стосуються колективного 

жіночого культурного досвіду. 

1474(ІПСП) 

Н 72 

13 

Нове покоління незалежної України (1991-2001 роки): Щорічна доповідь Президентові 

України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України про становище молоді в Україні 

(за підсумками 2001 р.).-К.: Державний інститут проблем сім(ї та молоді, 2002.- 211 с. 

У Доповіді узагальнюється досвід участі органів державної влади, громадських об(єднань (у 

тому числі молодіжних і дитячих), наукових колективів у розробці та реалізації заходів щодо 
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створення умов для всебічного розвитку молоді та її адаптації до самостійного життя, 

забезпечення прав та законних інтересів молодих громадян. 

2904 

Н 72 

13 

Нове покоління незалежної України: Щорічна доповідь Президентові України, Верховній Раді 

України, Кабінету Міністрів України про становище молоді в Україні (за підсумками 2001 р.). 

– К.: Державний інститут проблем сім'ї та молоді, 2002. – 211 с. 

У доповіді узагальнюється досвід участі органів державної влади, громадських об’єднань, 

наукових колективів у розробці та реалізації заходів щодо створення умов для всебічного 

розвитку молоді та її адаптації до самостійного життя. 

2978 

О-57 

13 

Омельченко Е. Молодежные культуры и субкультуры. – М.: Изд-во «Институт социологии 

РАН», 2000. – 264 с. 

В книге рассматриваются основные теоретические подходы к изучению молодежных культур 

и субкультур второй половины ХХ века, анализируются результаты социологических 

исследований молодежных проблем в рамках английской, американской и отечественной 

традиции. 

247 

О-75 

13 

Особливості соціальної молодіжної політики в Україні та ФРН на сучасному етапі: наук. 

збірник / редкол.: А.І. Кудряченко та ін. – К.: МАУП, 2004. – 336 с. 

4602 

П 12 

13 

Павловский В.В. Ювентология: проект интегративной науки о молодежи. – М.: Академ. 

Проект, 2001. – 304 с. 

В книге излагается принципиально новое понимание исследования молодежи как единого 

природного и социального целого.  

462 

П 27 

13 

Перепелиця М. П. Державна молодіжна політика в Україні (регіональний аспект). – К.: УІСД, 

2001.- 242 с. 

У монографії подається перша спроба комплексного аналізу становлення та розвитку 

регіональної державної молодіжної політики в Україні на сучасному етапі. Особлива увага 

приділена її структурі, функціям, механізму реалізації, а також висвітленню досвіду 

впровадження. 

866; 80 (ІПСП) 

П 29 

13 

Петля Нестерова: Журнал для підлітків. – 2001. - № 4. – 28 с. 

1494 

П 29 

13 
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Петрочко Ж.В. Основи соціально-правового захисту особистості: навч. посіб. – К., 2009. – 320 

с. 

У навчальному посібнику викладено основні теоретичні положення та вміщено методичні 

матеріали, що стосуються питань соціально-правового захисту особистості. 

1141 (ІПСП) 

П 32 

13 

Підтримуючи майбутнє: Річний звіт УНКМО 2000 рік. – К., 2001. – 40 с. 

711 

П 54 

13 

Полякова О.М. Актуальні аспекти соціально-правового захисту молоді в сучасній Україні: 

навчальний посібник / О.М. Полякова, Г.В. Приходько, Ю.В. Сапарай; за заг. ред. О.М. 

Полякової. – Суми: Університетська книга, 2009. – 240 с. 

Посібник становить методичну базу навчальних дисциплін «Соціальна молодіжна політика», 

«Основи соціально-правового захисту особистості», які входять до Державного стандарту 

освіти напряму підготовки «Соціальна педагогіка» освітньо-кваліфікаційного рівня 

«бакалавр». Висвітлено особливості становлення, реалізації і оптимізації системи 

ювенального законодавства, здійснено теоретичний і практичний аналіз сучасного стану та 

перспектив соціального захисту інтересів людей з особливими потребами, у тому числі 

молодих інвалідів. 

969 (ІПСП) 

П 78 

13  

Про становище молоді в Україні (за підсумками 1997 року): Щорічна доповідь Президентові 

України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України. - К.: Український ін-т 

соціальних досліджень, 1998.- 148 с. 

504 

П 78 

13  

Про становище молоді в Україні (за підсумками 1998 року): Щорічна доповідь Президентові 

України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України - К.: Український ін-т 

соціальних досліджень, 1999. - 151с. 

505 

П 78 

13  

Про становище молоді в Україні (за підсумками 1999 року): Щорічна доповідь Президентові 

України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України - К.: Український ін-т 

соціальних досліджень, 2000.- 159с. 

739 

П 78 

13 

Проблемы толерантности подростков в субкультуре. Труды по социологии образования / Под 

ред. В.С. Собкина.– М.: Центр социологии образования РАО, 2003. – 391с. 

Коллективная монография основана на результатах социологического исследования, 

проведенного в рамках Федеральной целевой программы « Формирование установок 

толерантного сознания и профилактика экстремизма в российском обществе 2001-2005гг. и 

программы «Образование в российском социуме». 
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2640 

Р 32 

13 

Революция притязаний и изменение жизненных стратегий молодежи:1985-1995 / Под ред. 

В.С.Магуна; Институт социологии; РАН.- М.: Изд-во Института социологии РАН, 1998.-148 с. 

В сборнике излагаются и анализируются результаты исследовательского проекта, 

направленного на изучение отношения молодежи России и Украины к своему будущему. 

Рассматриваются изменения жизненных притязаний молодежи и стратегий их реализации в 

течение "бурного десятилетия". Анализируется роль родительской семьи и средств массовой 

информации в формировании притязаний и жизненных стратегий; рассматриваются 

взаимосвязи этих психологических феноменов отношением молодежи пост советских обществ 

к социальным изменениям и реформам. 

39 

С 36 

13 

Сільська молодь України в період політичних та економічних трансформацій: настрої, 

орієнтації, сподівання / Український інститут соціальних досліджень. – К.: Академпрес, 1998. 

– 168 с. 

У книзі подається перша спроба комплексного аналізу становища молоді в період політичних 

та економічних трансформацій в Україні. Особлива увага приділена найболючішим 

проблемам: трудовій зайнятості, освіті, здоров’ю, організації змістовного дозвілля. Автори 

намагалися окреслити шляхи ефективнішої соціалізації молоді, активізації державної політики 

на селі. 

738 

С 36 

13 

Сільська молодь України: стан, проблеми та шляхи їх вирішення: інформаційно-аналітичні 

матеріали / Державний інститут проблем сім’ї та молоді. – К., 2005. – 31 с. 

4304 

С 36 

13 

Сільська молодь України: стан, проблеми та шляхи їх вирішення: Щоріч.доп.президентові 

України, Верховній Раді України про становище молоді в Україні (за підсумками 2004 р.) / 

Т.В.Безулік, А.І.Білий, Є.І.Бородін та ін.; Ред.кол.: Ю.О.Павленко та ін.; Держ.ін-т робл.сім’ї 

та молоді. – К.: Гопак, 2005. – 264 с. 

868 (ІПСП) 

С 69 

13 

Социальная работа с молодежью : Учебное пособие / Под ред. д.п.н., проф. Н. Ф. Басова. – 4-е 

изд. – М. : Издательско – торговая корпорация «Дашков и К» , 2013. – 328 с. 

Целью пособия является вооружение студентов знаниями по важнейшим проблемам 

социальной работы с молодежью. 

1594 

  

С 36 

13 

Сільська молодь України: стан, проблеми та шляхи їх вирішення: щорічна доповідь 

Президентові України, верховній Раді України, Кабінету Міністрів Країни про становище 
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молоді в Україні (за підсумками 2003 р.).- К.: Державний ін-т проблем сім’ї та молоді, 2004.- 

266 с. 

4293 

С 54 

13  

Собкин В.С. Подросток: виртуальность и социальная реальность: По материалам 

социологического исследования. Труды по социологии образования / В.С. Собкин, Ю.М.   

Евстигнеева. -  М.: Центр Социологии Образования РАО, 2001 – 156 с. 

Монография основана на результатах социологического исследования учителей, школьников 

и учащихся ПТУ. Работа выполнена в рамках исследовательской Программы Центра 

Социологии РАО «Новые информационные технологии и СМИ как фактор формирования 

подростковой и молодежной субкультуры». В книге анализируется значимость новых 

информационных технологий в структуре досуга и информационном пространстве 

современного подростка; рассматриваются содержательные особенности интереса учащихся к 

миру компьютеров, роль и место новых информационных технологий в образовательном 

процессе и влияние регулярного пользования компьютером на академическую успешность 

учащихся; сравниваются особенности доступа к новым информационным технологиям  

учащихся общеобразовательных школ и ПТУ. 

2642 

С 54 

13 

Собкин В.С. Российский подросток 90-х: Движение в зону риска: Аналитический доклад / 

В.С.Собкин, Н.И.  Кузнєцова. - М.: ЮНЕСКО, 1998. – 120 с. 

Доклад посвящен анализу проблем, связанных с половым воспитанием подростков и 

старшеклассников. В нем рассмотрены аспекты социальной динамики полового поведения 

подростков; характер трансляции моделей полового поведения в СМИ; состояние 

современной семьи в России; отношение подростков к семье и супружеским отношениям; 

знания подростков в области половых отношений; особенности общения по поводу половых 

отношений в подростковом возрасте. Доклад базируется на анализе данных официальной 

статистики, оперативной статистики Министерства общего и профессионального образования 

РФ, МВД РФ, Минздрава РФ. В работе используются и подвергаются вторичному анализу и 

интерпретации результаты социологических исследований, выполненных различными 

исследовательскими коллективами. Аналитический доклад подготовлен в рамках проекта 

«Половое воспитание Российских школьников». 

1895 

С 67 

13  

Сотрудничество Восток-Запад для молодежи: от национальных, региональных и 

муниципальных структур - к развитию молодежной инициативы. Киев, 12-16 ноября 1994 г. – 

К.: А.Л.Д., 1995. – 175 с. 

108 

С 69 

13 

Социальное государство в 21 веке. Взгляд молодежи: 1 Международная научно-практическая 

конференция 17 ноября 1999г. / Под ред. И.А. Арнаутовой. - М., 2000. – 94 с. 

31; 3377 

С 69 

13 
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Соціально - правові, економічні і духовні аспекти становлення громадянського суспільства у 

пострадянських державах: Зб. тез: Міжнародна студентська конференція. Київ, 25 квітня 2001 

року. – К.: АПСВ, 2001. – 328 с. 

На сторінках цього збірника тез широко висвітлені правові, соціальні, економічні, культурні, 

профспілкові, релігійні, духовні й історичні проблеми, що турбують молодих людей в Україні, 

Росії та Білорусії. 

1572 

С 69 

13 

Соціально-правові, економічні та духовні аспекти розбудови громадянського суспільства у 

країнах Співдружності Незалежних Держав : Міжнародна наукова студентська конференція: 

Зб. тез. – К.: АПСВ, 2002. – 321 с.    

На сторінках цього збірника тез широко висвітлені правові, соціальні, економічні, культурні, 

профспілкові, релігійні, духовні й історичні проблеми що турбують молодих в Україні, Росії 

та Білорусі. 

2358 

С 88 

13 

Студентська молодь України: сучасний вимір / Авт. кол. Бородін Є. І., Бєлишев О. В., 

Волошина А. В., Голиков О. С., Гусак Н. Є., Дікова-Фаворська О. М., та ін. – К. – 2009. – 162 

с. 

б/н (ІПСП) 

У 45 

13 

Українська революція: позицыя молоді / уклад. Л. Кудіна, Н. Демчук. – К.: Молодіжна 

альтернатива, 2005. – 40 с. 

б/н 

У 90  

13 

Участие детей и молодежив процесе принятия решений: сборник ресурсных материалов: опыт 

реализации проектов / сост. А. Купцова, Е. Сакович, Т. Кондрашевская и др. – К.: ЮНИСЕФ, 

2002. – 112 с. 

3711; 

У 90 

13 

Участь молоді у процесі прийняття рішень: Посібники з участі молоді у процесі прийняття 

рішень та “Молодіжного барометру”. – К., 2000. – 170 с. 

Даний посібник було створено за результатами проведення навчальної програми з проблем 

участі молоді на базі партнерських стосунків між представниками ЮНІСЕФ в Україні, 

місцевими молодіжними організаціями та Центром соціальних дій Університету Де Мон форт 

(Лейстер, Англія). 

709 

Ф 79 

13 

Форми та методи роботи ЦССМ по профілактиці негативних явищ серед дітей та молоді: з 

досвіду роботи Тернопільського обласного центру соціальних служб для молоді / відп. за вип. 

М. Круть. – Тернопіль, 2001. – 30 с. 

595 
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Ч 24 

13 

Час молоді: Інформаційно-методичний бюлетень / Київський міський центр соціальних служб 

для молоді. - 1999. - 2(26). – 40 с. 

Випуск присвячено створенню студентської соціальної служби. 

316; 95 

Ч 49 

13 

Чернуха Н.М. Формування громадянської учнівської молоді: інтеграція виховних соціальних 

впливів суспільства: монографія / Луганськ : Альма матер, 2006. – 360 с. 

4563 

Ч 92 

13 

Чупров В.И. Молодежь в обществе риска / В.И.Чупров, Ю.А.Зубок, К.Уильямс. – М.: Наука, 

2001. – 230 с. (Глава 3) 

В книге на основе анализа существующих теоретических подходов к проблеме риска 

раскрывается социологическое содержание понятия “общество риска”. Исследуются основные 

проблемы молодежи в условиях социальной неопределенности, ее роль в воспроизводстве 

риска как в современных западнях обществах, так и В России. 

2983 

Ш 17 

13 

Шакеева Ч.А. Ценностные ориентации и самочувствие молодежи в новых общественно-

экономических условиях. – М. - Воронеж: Издательство "Институт практической 

психологии"; Издательство НПО "МОДЭК", 1998. – 192 с. 

В монографии рассматриваются психическое самочувствие и настроение молодых людей в 

новой среде и их влияние на формирование новых жизненных целей и позиций личности. 

Изучаются изменения в структуре ценностных ориентаций молодежи в современных условиях 

полного переустройства общества. 

265 

Ш 33 

13 

Швайко В.Ф. Молодежный центр: основные направления социальной работы / В.Ф. Швайко, 

Т.И. Сахащик, В.Г. Литвинович; Науч. ред. В.Ф.Швайко. – Мн.: «Тесей», 1999. – 184 с. 

В предлагаемом методическом пособии сделана попытка выделить основные и наиболее 

важные направления социальной работы и социального воспитания, обозначить новые 

направления, появившиеся на региональном уровне в работе с семьями, подростками, 

молодежью. 

3058 

Ш 83 

13 

Шпак О.Т., Терес В.І., Цибін С.Г. Економічне виховання учнівської молоді: теорія управління 

і практика інформаційного забезпечення. Навчально-методичний посібник. – Дрогобич: Коло, 

2002. – 172 с. 

У навчально-методичному посібнику на широкому дослідному матеріалі розглядаються 

особливості економічного виховання учнівської молоді, його роль у формуванні економічних 

суб’єктів. Визначаються методологічні основи, структура, принципи, функції. Особливе місце 

займають питання управління економічним вихованням, його інформаційне забезпечення. 
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622 (ІПСП) 

Я 44 

13 

Як розпочати власний бізнес / Молодіжна альтернатива. - К., 1999. – 52 с. 

126 

 

13 

Вальтер Шпехт Мобильная работа с молодежью во время глобальних изменений  / том 10. : 

2010. – 156 с. 

1555 

 

14. Особливості соціальної допомоги та реабілітації людей з особливими потребами 

14 

ДА, ВЫ СМОЖЕТЕ! Руководство по самоуходу для людей с травмой спинного мезга. 2010 

1562 

А 38  

14 

Акатов Л.И. Социальная реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Психологические основы: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. — М.: ВЛАДОС, 

2003. — 368 с. 

В учебном пособии рассматриваются психологические аспекты социальной реабилитаций 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

3964; 4030; 3240; 340 (ІПСП) 

Б 20 

14 

Балабіна О.В. Випускник: Методичний посібник за програмою після шкільного навчання для 

розумово відсталих інвалідів / О.В.Балабіна, В.М. Бортничук, Л.Д.Савченко; Під ред. Р.І. 

Кравченко. - 2-ге вид., перероб. і доп. – К., 2002. – 352 с. 

В посібнику наведено детальний виклад методів роботи соціального робітника та соціального 

педагога з розумово відсталими інвалідами в ролі вчителя адаптивних навичок. 

463 

Б 24 

14 

Барден І., Фогель А., Водрашке Г. Домашня опіка хворих та немічних. – Л.: Стрім, 2000. – 315 

с. 

441 

Б 69 

14 

Блинков Ю.А. Медико-социальная экспертиза лиц с ограниченными возможностями / Ю.А. 

Блинков, В.С. Ткаченко, Н.П. Клушина. – Ростовн/Д.: «Феникс», 2002. – 320 с. 

В пособии изложены ключевые вопросы организации освидетельствования граждан с 

ограничениями жизнедеятельности в бюро медико-социальной экспертизы на предмет 

установления инвалидности, необходимости мер социальной защиты. 

2845 

Б 68 

14 

Бльомерс В. Спонукай, але не примушуй / В. Бльомерс, Ф. Віш. – Запоріжжя: ВПК 

“Запоріжжя”, 2003. – 312 с. 
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Ця книга, написана двома мовами, - є документацією теоретичної та практичної діяльності 

учасників німецько-українського пілотного проекту з педагогічної підтримки дітей з 

особливими потребами у Запоріжжі. Книга базується на принципах вільної від насилля 

педагогіки, яка орієнтована на дитину. 

3231 

Б 73 

14 

Богданов С. Соціальний захист інвалідів: Український та Польський досвід / Наук. ред. О. 

Палій. - К.: „Основи”, 2002. – 93 с. 

Ця книжка висвітлює становище інвалідів в Україні та Польщі з погляду законодавчого 

забезпечення їхнього соціального захисту і практичного стану речей у цій справі. Зокрема, 

розглянуто еволюцію  поглядів на проблему інвалідності та шляхи її вирішення, визначено 

статус інваліда як людини з особливими потребами; подано опис основних міжнародних 

документів про права інвалідів та соціальні стандарти. 

3186 

Б 92 

14 

Буратіно: З досвіду роботи центрів соціальних служб для молоді Тернопільської області з 

дітьми та молоддю, хворими на цукровий діабет / Тернопільський обласний центр соціальних 

служб для молоді. – Тернопіль, 2000. – 22 с. 

Збірник розрахований на використання в роботі працівниками центрів соціальних служб для 

молоді, освітніх закладів та інтернатних установ. 

598; 578 

В 17 

14 

Ваньє Ж.Бути людиною. - Львів, 2000. – 155 с. 

642 

Р 31 

14 

Виктор Бациев, Владимир Корнеев Реабилитация и образование особого ребенка: анализ 

законодательства. Книга 1. Изд. 2-е, испр. и дополн. – М.: Теревинф, 2004. – 124 с. 

В книге обсуждается законодательство, касающееся жизненно необходимых факторов 

развития особого ребенка. 

1081 (ІПСП) 

Р 31 

14 

Виктор Бациев, Роман Дименштейн, Владимир Корнеев, Ирина Ларикова  Реабилитация и 

образование особого ребенка: от прогрессивных законов к их реализации. Книга 2. Изд. 2-е, 

испр. и дополн. – М.: Теревинф, 2004. – 124 с. 

В книге идет речь о механізмах выполнения обязательств государства в сфере образования и 

реабилитации особого ребенка, для родителей, работников социальной сферы и образования, 

юристов и всех, кому небезразлична судьба особого ребенка. 

1082 (ІПСП) 

В-61 

14 

Вовканич А.С. Інструктивні матеріали по догляду за хворими з травмою спинного мозку. – 2-е 

вид., доп. – Львів, 2000. – 47 с. 
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Брошура є спробою подати найбільш загальну інформацію тим, хто внаслідок життєвих 

обставин отримав пошкодження спинного мозку чи мусить доглядати за такими особами. 

857 

В 64 

14 

Возможности и перспективы развития общественного движения в сфере психического 

здоровья: Метод. пособ. - Выпуск 3. – М.: Благотворительный Дом "Душа человека", 1998. – 

32 с. 

Пособие посвящено проблемам развития общественного движения в сфере охраны 

психического здоровья. Цель пособия - способствовать активизации общественного движения 

в различных регионах России, вооружить его лидеров необходимыми знаниями для успешной 

деятельности созданных ими организаций. 

46 

В 64 

14 

Возможности и перспективы развития общественного движения в сфере психического 

здоровья: Метод. пособ. - Выпуск 4. – М.: Благотворительный Дом "Душа человека", 1999. – 

28 с. 

Пособие посвящено проблемам развития общественного движения в сфере охраны 

психического здоровья. Цель пособия - способствовать активизации общественного движения 

в различных регионах России, вооружить его лидеров необходимыми знаниями для успешной 

деятельности созданных ими организаций. 

45 

В 81 

14 

Врегулювання проблемних питань працевлаштування та захисту прав інвалідів у сфері праці : 

практичний посібник - К.: «Університет україна», Всеукраїнський центр професійної 

реабілітації інвалідіва, 2007. – 156 с. 

751 (ІПСП) 

В 84 

14 

Всеукраїнська громадська організація «Коаліція захисту прав інвалідів та осіб з 

інтелектуальною недостатністю»: Річний звіт та каталог організацій – дійсних членів. – К.: 

СПД Бадашова, 2009. – 70 с. 

ВГО «Коаліція» є самоврядною неприбутковою організацією. До її складу входять 92 

організації та заклади з 23 регіонів України, що надають послуги особам з інтелектуальною 

недостатністю і захищають їхня права. Каталог описує 91 організацію: структуру. Діяльність. 

потенціал. 

б/н(ІПСП) 

В 84 

14 

Всеукраїнська громадська організація «Коаліція захисту прав інвалідів та осіб з 

інтелектуальною недостатністю». Звіт про діяльність к 2006 році., - Київ, 2006. – 12 с. 

б/н (ІПСП) 

Г 20 

14 
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Гарантії соціального захисту інвалідів. Права та пільги для інвалідів, передбачені 

законодавчими актами України: Довідник. – Випуск 3. – К.: Київський міський Центр роботи з 

інвалідами, 2001. – 34 с. 

Цей довідник створений з метою ознайомлення інвалідів, їх близьких та родичів з діючим 

законодавством та розпорядженнями Київської міської держадміністрації стосовно 

соціального захисту інвалідів. 

1083 

Г 65 

14 

Гончар Л.К. Соціальні послуги на рівні громади для людей з розумовою відсталістю: Посібник 

для дистанційного навчання / Благодійне товариство „Джерела”. – К., 2004. – 80 с. 

Видання є спробою узагальнити методичні розробки і практичний досвід, набутий під час 

впровадження курсу дистанційного навчання для керівників, фахівців, волонтерів тощо, котрі 

надають в громаді соціальні послуги людям з розумовою відсталістю. 

3926 

Г 95 

14 

Гуртом проти біди: корисні поради, адреси, довідкові матеріали, інформація до роздумів для 

всіх, хто опікує особу зі зниженим інтелектом. / Благодійне товариство “Джерела”. – К., 2001. 

– 103 с. 

Видання збірки здійснюється за проектом “Запровадження навчальної схеми для базових 

соціальних працівників і студентів з питань допомоги особам зі зниженим інтелектом у 

громаді в Україні”. Зазначений проект має на меті поширення ідеї переорієнтації державної 

допомоги особам зі зниженим інтелектом з інституційних форм на комунальні та 

демонстрацію базовим соціальним працівникам і студентам профільних вузів понад 20 видів 

реабілітаційних занять і терапій, які впроваджено у Центрі соціальної реабілітації 

Благодійного товариства “Джерела”. 

637 

Г 95 

14 

Гуртом проти біди: корисні поради, адреси, довідкові матеріали, інформація до роздумів для 

всіх, хто опікує особу зі зниженим інтелектом. / Благодійне товариство “Джерела”. – К., 2006. 

– 208 с. 

Книга містить докладну інформацію про державні заклади та громадські організації міста 

Києва, які надають соціальні послуги дітям та молоді з особливими потребами. Пропонується 

також корисна інформація щодо пільг та інших видів державної допомоги родинам. 

722 (ІПСП) 

Д 58 

14 

Довідник гарантій соціального захисту інвалідів: Перелік пільг, передбачені для інвалідів. – 

К., 1999. – 21 с. 

667 

Д 58 

14 

Довідник гарантій соціального захисту інвалідів: Перелік пільг, передбачені для інвалідів. – 

К., 2000. – 22 с. 

668 

Д 58 
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14 

Довідник матері особливої дитини: правова інформація - К., 1999.- 53 с. 

У цьому довіднику зроблено спробу з великої кількості законодавчих і нормативних актів 

зібрати воєдино інформацію, яка стосується прав, пільг та можливостей, що надаються дітям - 

інвалідам та їхнім родинам. Автори довідника мають за мету поширення знань про міжнародні 

стандарти прав людини, конституційні та законодавчі права розумове відсталих інвалідів та 

їхніх родин а Україні. 

607; 3073 

Д 58 

14 

Довіра і надія: Ін форм.-метод. бюлетень / Український державний центр соціальних служб 

для молоді. - К.: УДЦССМ, 1999. - № 5. – 44 с. 

Зміст: - ЗУ "Про внесення змін до Закону України "Про зайнятість населення";- Із ЗУ "Про 

основи соціальної захищеності інвалідів в Україні";- Постанова КМУ "Про організацію 

робочих місць та працевлаштування інвалідів";- Положення про робоче місце інваліда і про 

порядок працевлаштування інвалідів; 

144 

Д 64 

14 

Долгушин А.К. Введение в социальную реабилитологию. - М.: Социально - технологический 

институт МГУС, 2000. – 51 с. 

25 

Д 70 

14 

Досвід благодійного товариства “Джерела”: Зб. документів. – К.: Сфера, 2000. – 76 с. 

Збірка вміщує документи, які було розроблено органами місцевої влади стосовно діяльності 

благодійного товариства “Джерела” та працівниками організації. Матеріали відзеркалюють 

досвід організації упродовж шести років, тобто, це звіт про перший етап діяльності. 

Документи носять суто прикладний характер , їх було розроблено у відповідь на потреби, що 

виникали під час адміністрування різних програм із соціальної реабілітації розумово відсталих 

інвалідів різного віку та у ході повсякденної роботи з клієнтами. У разі, коли документа не 

зазначено – його розробили працівники організації. 

643 

Д 70 

14 

Дотримання прав на працю та зайнятість молоді з особливими потребами в Луганській та 

Львівській областях / Авторський колектив: І.Л. Демченко, О.Г. Карагодіна, І.М. Терюханова 

та ін.: МБО «Фонд Східна Європа». – Київ, 2009. – 96 с. 

У монографії представлені результати дослідження Аналітичного центру «Соціоконсалтинг», 

спрямованого на вивчення ситуації у Луганській та Львівській областях щодо дотримання 

прав на працю та зайнятість молоді з особливими потребами. Проведено аналіз існуючих 

нормативно-правових механізмів, що мають забезпечувати трудові права молоді з особливими 

потребами та реалізацію їх на практиці. 

850 (ІПСП) 

Д 70 

14 
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Дотримання прав на працю та зайнятість молоді з особливими потребами у Луганській та 

Львівській областях / І. Л. Демченко, О. Г Карагодіна, І. М. Терюханова. Ю. М. Галустян та ін. 

– К., 2009. - 100 с. 

У монографії представлені результати дослідження Аналітичного центру «Соціоконсалтинг», 

спрямованого на вивчення ситуації у Луганській та Львівській областях щодо дотримання 

прав на працю та зайнятість молоді з особливими потребами. Проведено аналіз існуючих 

нормативно-правових механізмів, що мають забезпечувати трудові права молоді з особливими 

потребами, та реалізацію їх на практиці. Значної уваги надано дослідженню труднощів і 

обмежень, з якими стикаються МОЛОДІ інваліди під час працевлаштування, трудової 

діяльності, професійного навчання, підвищення кваліфікації та ін.; аналізу механізму 

стимулювання роботодавців щодо створення нових робочих місць для інвалідів і послуг із 

сприяння зайнятості молодих людей з особливими потребами, які надаються різними 

соціальними закладами та громадськими організаціями. 

881 (ІПСП) 

Д 86 

14 

Душа до душі: розповідають матері дітей з особливими потребами / Під ред. С.В. 

Гребеннікової, Н.В. Майорової.  – К.: «Дредиаут», 2004. – 56 с. 

У книзі описані реальні події. Матері розповідають про життя своїх родин у перші дні 

народження дитини з розумовою відсталістю, передають свої переживання під час 

психологічної кризи, діляться досвідом виходу з неї і надають поради молодим батькам. 

3936 

Є 41 

14 

Єжова Т. Є. Соціальна реабілітація дітей-інвалідів : навч. посіб. / Т. Є. Єжова. — К.: Київ, ун-т 

ім. Б. Грінченка, 2011. — 284 с. 

У навчальному посібнику розглядаються теоретичні й практичні аспекти соціальної 

реабілітації дітей-інвалідів. Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за 

спеціальністю «Соціальна педагогіка», соціальних педагогів реабілітаційних установ для 

дітей-інвалідів, батьків таких дітей, а також усіх причетних до соціальної реабілітації дітей-

інвалідів та небайдужих до їхньої долі. 

1375 (ІПСП) 

З-41 

14 

Збірник державних стандартів соціальних послуг з реабілітації/ абілітації інвалідів, дітей-

інвалідів та осіб з розумовою відсталістю. – Суми: Університетська книга, 2009. – 92 с. 

У збірнику дається визначення основних якісних характеристик послуг реабілітації/абілітації 

інвалідів: комплексної реабілітації, навчання основних соціальних навичок, соціально-

побутового патронажу, працетерапії, психологічної підтримки і супроводу сімї. 

б/н (ІПСП) 

И 86 

14 

Искуство и творчество людей с особенностями в умственном развитии. – Мн.: Белорусский 

Экзархат – Белорусской правостлавной церкви, 1999. – 32 с. 

Только от людей зависит, какую роль играет в их жизни искусство. Но если умственно 

ограниченный человек чувствует себя художником, не обходимо, чтобы его и воспринимали 

так. Надеемся, что дання брошура этому поможет. 

б/н (ІПСП) 
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І 21 

14 

Іванова І. Б. Соціальна робота з людьми з особливими потребами : навч. посіб. Для студ. Вищ. 

навч. закл. / Б. Іванова. – К. : Задруга, 2011. – 416 с. 

Навчальний посібник являє собою систематичний виклад теорії і практики соціальної роботи з 

людьми з особливими потребами. В ньому представлені теоретичні основи соціальної роботи 

з людьми з особливими потребами, правові основи соціальної роботи з інвалідами, розкрито 

зміст діяльності державних органів влади і громадських організацій інваліді, проаналізовано 

професійні основи соціальної роботи з людьми з особливими потребами. 

1604 

І-58 

14 

Інвалід і суспільство: проблеми інтеграції: Збірн. теоретичн. та метод. матеріалів для 

працівників ССМ. Випуск І. – К.: А.Л.Д., 1996. – 94 с. (2 прим.) 

791 

І-74 

14 

Інформаційний бюлетень екологічних відеотек: Спеціальний випуск. – К.: “ДІНІТ”, 2002. – 32 

с. 

2601 

К 21 

14 

Караван 2000: З досвіду роботи центрів соціальних служб для молоді Тернопільської області з 

дітьми та молоддю з особливими потребами / Тернопільський обласний центр соціальних 

служб для молоді – Тернопіль, 2000. – 30 с. 

592 

К 63 

14 

Комплексная реабилитация инвалидов: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Т.В. 

Зозуля, Е.Г. Свистунова, В.В. Чешихина и др.; Под ред. Т.В. Зозули. – М.: Издателский центр 

«Академия», 2005. – 304 с. 

В учебном пособии рассматриваются теоретические и практические вопросы комплексной 

социальной реабилитации инвалидов, социальные и психологические проблемы людей с 

нарушениями слуха, зрения, интеллекта, расстройствами опорно-двигательного аппарата и 

других органов и систем, организация медико-социальной реабилитации как приоритетного 

направления государственной политики в отношении инвалидов. 

4080 

К 64 

14 

Конвенція про права інвалідів (неофіційний переклад). Резолюція Генеральної Асамблеї ООН 

№61/106 прийнята на шістдесят першій сесії ГА ООН. 

б/н (ІПСП) 

К 64 

14 

Кондратьев М.Ю. Подросток в замкнутом круге общения. – М.: Институт практической 

психологии, 1997. – 335 с. 

528 

К 78 
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14 

Кравченко Р.І Соціальна реабілітація інвалідів з розумовою відсталістю: соціально-побутовий 

патронаж / Київ. – 2007. – 129 с. 

Методичний посібник висвітлює специфічні питання соціальної реабілітації розумово 

відсталих інвалідів, зокрема здійснення соціально-побутового патронажу. Детально описано 

потреби та права зазначеної категорії інвалідів, принципи організації допомоги, державні 

гарантії в Україні, ролі, функції та зміст роботи соціального правника первинної ланки. 

б/н (ІПСП) 

К 78 

14 

Кравченко Р.І. Соціальна реабілітація інвалідів з розумовою відсталістю: соціально-побутовий 

патронаж / К. – 2007.- 129 с. 

Методичний посібник висвітлює специфічні питання соціальної реабілітації розумовов 

відсталих інвалідів, зокрема здійснення соціально-побутового патронажу. Детально описані 

потреби та права зазначеної категорії інвалідів, принципи організованої допомоги, державні 

гарантії в Україні, ролі, функції та зміст роботи соціального працівника первинної ланки. 

1020 (ІПСП) 

К 78 

14 

Кравченко Р.І. Соціальна робота з розумово відсталими людьми: Навч. посібник - К., 2001.- 

140с. 

Висвітлено специфічні питання соціальної роботи з розумово відсталими людьми. Детально 

викладено потреби та права означеної групи клієнтів соціальних служб, принципи організації 

допомоги, державні гарантії в Україні, ролі, функції, зміст роботи соціального працівника 

первинної ланки, а також загальні засади оцінювання якості послуг. Вперше описано 

специфічні потреби людей з розумовою відсталістю, зміст соціальної роботи працівника 

первинної ланки із розумово відсталим клієнтом та його родиною в громаді. 

800; 174 (ІПСП); 357 (ІПСП); 109 (ІПСП); 226 (ІПСП) 

К 83 

14 

Крок до демократичної освіти: Інтеграція дітей з особливими потребами в активне життя 

суспільства.. – К., 2001. – 11с. 

646 

К 83 

14  

Кроки до компетентності та інтеграції в суспільство: Науково – методичний збірник. – К.: 

Контекст, 2000. – 336с. 

Як плекати образ людини – господаря власної волі? Як допомогти дитині з особливими 

потребами компетентно обрати свій життєвий шлях та ефективно інтегруватися в суспільство? 

Як подолати відчуженість, недовіру й соціальний параліч? Як освіта сприятиме особистому 

розвиткові та розкриттю потенційних можливостей дітей з особливими потребами? На ці та 

інші запитання щодо розвитку життєвої та соціальної компетентності відповідає науково – 

методичний збірник авторського колективу науковців, учителів, психологів, керівників 

органів освіти. Значна увага відводиться змістовним і технологічним аспектам інтеграції дітей 

з особливими потребами, досвіду становлення навчально – реабілітаційних центрів у системі 

спеціальної освіти. Науково – методичний збірник адресовано педагогічним працівникам, 

науковцям, усім, хто небайдужий до інноваційного особистісно зорієнтованого навчально – 

виховного процесу. 
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470 

М 30 

14 

Марченко O.K. Фізична реабілітація хворих із травмами й захворюваннями нервової системи: 

Навч. посібник. — К.: Олімпійська література, 2006. — 196 с. 

У навчальному посібнику наведено інформацію щодо реабілітації неврологічних хворих. 

Розглянуто питання нейрореабілітації, патологічні стани при захворюваннях і травмах 

нервової системи. Висвітлено види реабілітаційних заходів, принципи, механізми лікувальної 

дії фізичних вправ, а також спеціальні засоби відновлювальної терапії. Узагальнено дані 

реабілітації хворих із травмами й захворюваннями центральної нервової системи й 

ушкодженнями периферичних нервів. Рекомендації конкретизовано, наведено схеми, таблиці 

й рисунки, які полегшують засвоєння матеріалу. 

б/н (ІПСП) 

М 33 

14 

Матеріали других загальноміських методичних зборів спеціалістів соціальної роботи з дітьми, 

молоддю та сім’ями ЦССДМ м. Києва – К., 2006. – 186 с. 

В методичній збірці представлені матеріали для розгляду учасників Других загальноосвітніх 

методичних зборів спеціалісті соціальної роботи з дітьми, молоддю та сім’ями м.Києва. 

б/н (ІПСП) 

М 34 

14 

Матеріальне довкілля. Для людей з особливими потребами: Інформаційна збірка. – К., 1999. – 

46с. 

669 

М 50 

14 

Менеджмент корекційно-педагогічних послуг / За ред. Семигіної Т.В., Майорової Н.В. – К., 

2007. – 181 с. 

Посібник призначено для керівників та менеджерів комунальних та недержавних установ, які 

надають корекційно-педагогічні послуги для осіб з розумовою відсталістю, а також для 

фахівців, студентів та науковців. Фокус зроблено на питаннях менеджменту корекційно-

педагогічних послуг. Матеріали посібника включають практичний досвід, розгляд 

міжнародних та вітчизняних підходів до надання допомоги розумово відсталим людям. 

666 (ІПСП) 

М 65 

14  

Мисяк С.А. Практическое пособие по медицинской, социальной и трудовой реабилитации 

онкологических больных и инвалидов. – Херсон, 1998. – 184 с. 

В пособии изложен опыт работы по созданию комбинированного реабилитационного центра. 

Принципы организации реабилитационного центра приемлемы не только для онкологических 

больных, но и для других лиц, нуждающихся в восстановлении своего здоровья.  

3047; 962 

М 92 

14 

Мухін В. М. Фізична реабілітація: підручник / В. М. Мухін. — 3-тє вид., переробл. та доповн. 

— К.: Олімп, л-ра, 2009. — 488 с. 
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У підручнику викладено сучасні погляди на процес реабілітації, подано стислу 

характеристику хвороб і ушкоджень, обґрунтовано з клініко-фізіологічних позицій 

необхідність використання засобів фізичної реабілітації у відновному лікуванні. Описано 

показання і протипоказання, терміни, послідовність і особливості застосування лікувальної 

фізичної культури, лікувального масажу, фізіотерапії, механотерапії, працетерапії у 

лікарняному і післялікарняному періодах реабілітації. 

1376 (ІПСП) 

Н 12 

14 

На допомогу батькам, що мають дітей з особливими потребами / Л.В. Борщевська, Л.В. Зі 

борова, І.Б. Іванова (керівник авт. кол.) та ін.. – К.: Укр. ін-т соціальних досліджень, 1999. – 79 

с. 

У збірнику містяться поради педагогів, психологів, як працювати з дітьми з особливими 

потребами, а також рекомендації лікарів і юристів, як правильно поводитися з такими дітьми й 

використовувати законодавчу базу для надання їм допомоги. 

4256 

О-13 

14 

Обери свідомо: матеріали та методика для аналізу соціального блоку передвиборних програм 

кандидатів у депутати до рад різних рівнів / Під заг. ред. Р.І.Кравченко. – К., 2002. – 72 с. 

Матеріали підготовлені Благодійним товариством допомоги інвалідам та особам із 

інтелектуальною недостатністю “Джерела” в рамках реалізації проекту “Обираємо свідомо” – 

спільні дії НДО соціальної сфери для інформування громадськості щодо результатів аналізу та 

прогнозування ефективності соціальних програм кандидатів у депутати. 

2025 

О-62 

14 

Опыт работы Муниципального учреждения «Социально-реабилитационный центр «МОСТ» - 

Калиниград, 2003. – 40с. 

б/н (ІПСП) 

О-75 

14 

Основные подходы к социальной поддержке детей с проблемами опорно-двигательного 

аппарата. – Львов, 2001. - 92 с. 

2497 

П 18 

14 

Пархотик И. И. Физическая реабилитация при заболеваниях органов брюшной полости : учеб. 

Пособие. – К., 2003. – 224 с. 

В книге изложены современные аспекты этиопатогенеза, клиники и диагностики наиболее 

распространенных заболеваний органов брюшной полости. Определены методические 

подходы к использованию различных средств и методов физической терапии при 

консервативном и хирургическом их лечении (ЛФК, физио-, бальнео-, диетотерапия, 

грязелечение, электростимуляция, КВЧ- и лазеротерапия). Разработана дифференцированная 

программа физической реабилитации с учетом характера заболевания, его тяжести, наличия 

осложнений и этапа восстановительного лечения. Проведена оценка результатов физической 

реабилитации с использованием современных высокоинформативных методов диагностики. 

б/н (ІПСП) 
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П 32 

14 

Підготовка волонтерів до роботи з дітьми обмежених функціональних можливостей: 

Методичні рекомендації до проведення тренінгових занять / О.В. Безпалько, С.В. Едель. - К.: 

В-тво Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2001.- 32 с. 

В даній роботі представлені інформаційні матеріали з проблеми соціально-педагогічної 

реабілітації дітей обмежених функціональних можливостей та запропонований пакет 

тренінгових занять по підготовці волонтерів з цією категорією дітей. Матеріали призначені 

для спеціальних працівників, соціальних педагогів, психологів та спеціалістів, що працюють з 

дітьми інвалідами. 

574 

П 48 

14 

Покращення реабілітаційного простору в закладах соціального захисту дітей. Методичні 

матеріали для спеціалістів / ВГО «Жіночий консорціум України» - К., 2009 – 39 с. 

б/н (ІПСП) 

П 68 

14 

Права дітей з особливими потребами: Посібник-довідник нормативно-правових документів. / 

О.Л.Копиленко, О.К. Сусол, Л.В.Хомік; За заг. ред. О.Копиленко.-– К.: РННЦ “ДІНІТ”, 2002. – 

250 с. 

2439 

П 68 

14 

Права інвалідів в Україні. – 2-е вид., доп. І перероб. – К.: Сфера, 2002. – 357 с. 

Пропонований збірник – спроба ознайомити якнайширше коло зацікавлених осіб із законами 

України, постановами, наказами, розпорядженнями, що гарантують соціальний захист з боку 

держави для тих категорій громадян, які через фізичні чи психічні вади найбільш потребують 

захисту. 

189 (ІПСП) 

П 69 

14 

Практическое руководство по работе дневного центра и организации занятосты для людей с 

умственной отсталостью в Украине/ Под. Ред. К. Таннерт-Сагассер и Н.Майоровой. – К.: Изд. 

Дом «КМ Академия», 2005. – 101 с. 

720 (ІПСП) 

П 69 

14 

Практическое руководство по работе дневного центра и организации занятости для людей с 

умственной отсталостью в Украине / Под ред. К. Таннер-Сагассер и Н. Майоровой. – К.: Изд. 

дом  “КМ Академия”, 2005. – 101 с. 

Пособие содержит практические рекомендации по организации работы дневного центра для 

взрослых лиц с умственной отсталостью. Описаны методы организации занятости для 

указаной целевой группы. 

2297 

Ш 37 

14 
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Практичні питання працевлаштування та зайнятості осіб з інвалідності / А.Г. Шевцов, О.О. 

Волошинський, М.М. Хміль, О.П. Рісний, за ред. А.Г. Шевцова – Львів: 2009. – 140 с. 

964 (ІПСП) 

П 68 

14 

Працетерапія осіб з інтелектуалнью недостатністю: майстер-класи. – К., 2009. – 40 с. 

б/н (ІПСП) 

П 68 

14 

Про становище інвалідів в Україні та основи державної політики щодо вирішення проблем 

громадян з особливими потребами: Державна доповідь. – К.: „СОЦІНФОРМ”, 2002. – 160 С. 

4022 

П 78 

14 

Проблемы детской инвалидности в переходный период в странах ЦВЕ/СНГ и Балтии / Точка 

зрения «Инноченти»; ЮНИСЕФ. – К., 2005. – 70 с. 

В докладе использованы данные многих исследований и политических документов, 

собранных Исследовательским центром ЮНИСЕФ «Инноченти» при поддержке 

национальных статистических служб 27 стран региона. 

3992; 254(ІПСП) 

П 84 

14 

Професійна реабілітація та зайнятість інвалідів в Україні: Інформаційні матеріали 

національного багатостороннього семінару / Міжнародне Бюро праці. – К., 1998. – 42 с. 

1041 

П 84 

14 

Профілактика і терапія засобами мистецтва: Науково-методичний посібник / Під заг.ред. О.І. 

Пилипенка – К.:А.Л.Д., 1996. – 56 с. 

Цей посібник містить практичні надбання спеціалістів соціальних служб для молоді в роботі з 

різними категоріями людей, які потребують соціально - педагогічної та психотерапевтичної 

допомоги. 

1015 – 2 екз. 

П 84 

14 

Профорієнтація молоді з інвалідністю: Методичні рекомендації до тренінгу / Автор. кол. : О. 

В. Безпалько, Н. О. Мірошніченко, Л. І. Остролуцька та ін. - К. : ТОВ "Вольф", 2009. - 148 с. 

У виданні розглянуто питання щодо прав інвалідів на працевлаштування, формування в них 

навичок усвідомленого вибору професії, умінь відстоювати свої права на працевлаштування. 

945(ІПСП) 

П 86 

14 

Психолого-педагогическая реабилитация детей с органичеными возможностями – Москва, 

1997. – 210 с. 

Пособие содержит описание психологе-педагогических методов коррекции, реабилитации н 

поддержки детей с ограниченными возможностями, включая опорнодвигательные, 

церебральные, нервно-психические и эмоционально-волевые расстройства, интеллектуальную 

недостаточность. 
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948 (ІПСП) 

Р 17 

14 

Разные возможности – равные права. Что такое Конвенция инвалидов. – М., 2011г. – 26с. 

Мы все разные. Эта книга поможет лучше узнать окружающих нас людей и их особенности 

для того, чтобы понимать друг друга, общаться, учится вместе, дружить. 

б/н (ІПСП) 

К 20 

14 

Реабілітація дітей з функціональними обмеженнями засобами мистецтва / За ред. А.Й. 

Капської. — К.: ДЦСС М, 2002. – 96 с. 

У науково-методичному посібнику в систематизованому вигляді викладаються основи 

художньої діяльності та розкриваються виховані можливості образотворчого мистецтва у 

роботі як із здоровими дітьми, так і дітьми-інвалідами. Матеріали посібника розраховані на 

соціальних педагогів, соціальних працівників, студентів вузів та коледжів, керівників творчих 

гуртків, організаторів позакласної роботи, усіх тих, хто небайдужий до проблем дітей та 

молоді в Україні. 

4023; 57 (ІПСП) 

Р 69 

14 

Романчук О. Неповносправна дитина в сім’ї та в суспільстві. – Львів, 2008. – 334 с. 

Серед найважливіших завдань допомоги дітям з особливими потребами – надання 

психосоціальної підтримкм їхнім сім’ям. У виданні презентовано світовий досвід розвитку 

послуг для сімей дітей з особливими потребами, осмисленно та узагальнено досвід 

запровадження сімейно-центрованих програм у навчально-реабілітаційному центрі «Джерело» 

у Львові. 

1018 (ІПСП) 

С 17 

14 

Самостійне життя людей з особливими потребами. Позитивний досвід. – К., 2011. – 64 с. 

В посібнику зібраний позитивний досвід діяльності громадських організацій та державних 

соціальних служб у забезпеченні права людей з особливими потребами на самостійне життя. 

Надається програма семінару-тренінгу «Школа незалежного життя» 

1150 (ІПСП) 

С 17 

14 

Самостійне життя людей з особливими потребами. Позитивний досвід. - К., 2011. – 64 с. 

В посібнику зібраний позитивний досвід діяльності громадських організацій та державних 

соціальних служб у забезпеченні права людей з особливими потребами на самостійне життя. 

Надається програма семінару-тренінгу «Школа незалежного життя». (2 прим.) 

б/н (ІПСП) 

С 17 

14 

Самсонюк Л.О. Підтримувальне проживання людей з інтелектуальною недостатністю/ Л.О. 

Самсонюк; уклад. Н.В. Майорова. – Суми: Університетська книга, 2009. – 39 с. 

У брошурі описані сучасні підходи людей з інтелектуальною недостатністю, які становлять 

основу концепції підтриманого проживання. 

б/н (ІПСП) 
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С 17 

14 

Самсонюк Л.О. Підтримувальне проживання людей з інтелектуальною недостатністю – Суми, 

2009. – 38 с. 

В брошюре описаны современные подходы к абилитации людей с интеллектуальной 

недостаточностью, которые составляют основу концепции поддерживаемого проживания. 

Детально рассмотрены основные принципы и формы поддерживаемого проживания людей с 

интеллектуальной недостаточностью, представлены образцы зарубежного опыта, 

проанализированы преимущества системы поддерживаемого проживания в сравнении с 

пребыванием клиентов в закрытых интернатных учреждениях. С целью изучения перспектив 

внедрения этой системы в Украине сделан обзор законодательства в сфере защиты прав и 

обеспечения интересов людей с интеллектуальной недостаточностью. 

1017 (ІПСП) 

С 40 

14 

Система керованого навчання: інформаційно-методичний посібник для батьків, педагогів та 

реабілітологів/ упоряд. Т.М. Луценко. – [2-ге вид., перероб. та допов.]. – Суми: 

Університетська книга, 2009. – 76 с. 

У посібнику викладено принципи та основи відомої реабілітаційної системи керованого 

навчання, розробленою угорським лікарем і педагогм Андрашем Петьо. 

б/н (ІПСП) 

С 40 

14 

Система соціальної роботи центрів ССМ (з досвіду роботи Житомирського ОЦССМ). - К., 

1997 – 20 с. 

465 

С 40 

14 

Система центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю в Україні: Довідник / Уклад.: А.Г. 

Шевцов, І.В. Шерстюк, О.Ю. Полякова. – К.: НТІ „Інститут соціальної політики”, 2003.- 255 с. 

Книга містить довідкову інформацію щодо національної системи регіональних і 

спеціалізованих центрів ц установ соціальної реабілітації дітей та підлітків з інвалідністю. 

3852 

С 15 

14 

Смирнова И.А. «Специальное образование дошкольников с ДЦП». Учебно-методическое 

пособие. СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2003. – 160 с. 

Книга в доступной форме знакомит читателя с особенностями такого распространенного 

заболевания, как детский церебральный паралич, с отношением окружающих к больному. 

4083 

С-69 

14 

Социальная адаптация  и реабилитация молодых инвалидов: Научно-метод. сб. / Крымский 

республиканский центр  социальных служб для молодежи. – Симферополь, 1996. – 54 с. 

3083 

С 69 

14 
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Социальная работа с инвалидами: Настольная книга специалиста / Под ред. Е.И. Холостовой. 

– М., 1996. – 210 с. 

Настольная книга содержит информацию о содержании, основных направлениях, принципах и 

законодательной основе социальной работы с инвалидами. А также освещается практика 

решения проблем инвалидов в регионах и зарубежный опыт. 

3064; б/н (ІПСП) 

C 69 

14 

Социальная работа с людьми с особыми потребностями: Рабочие материалы семинара / 

Христианский детский фонд. – К., 2001. – 15 с. 

1153 

 

С 69 

14 

Социальная реабилитация детей с ограниченными возможностями: медико -социальные 

аспекты. - М.: Социально-технологический институт, 2000. - 80с. 

В брошюре публикуются оригинальные методики сотрудников центра реабилитации детей с 

ограниченными возможностями "Радуга" в авторской редакции. 

11 

С 69 

14 

Социальная реабилитация детей с ограниченными возможностями: психолого-педагогические 

аспекты. - М.: Социально-технологический институт, 2000.- 80 с. 

В брошюре публикуются оригинальные методики сотрудников центра реабилитации детей с 

ограниченными возможностями "Радуга" в авторской редакции. 

12 

С 69 

14 

Социальная реабилитация детей с ограниченными возможностями: социокультурные аспекты. 

- М.: Социально-технологический институт, 2000.-84с. 

В брошюре публикуются оригинальные методики сотрудников центра реабилитации детей с 

ограниченными возможностями "Радуга" в авторской редакции. 

10 

С 69 

14 

Социальная реабилитация инвалидов с умственной отсталостью: обучение основным 

социальным навыкам / Под ред. Кравченко Р.И. – К., 2007. – 336 с. 

Методическое пособие содержит детальное изложение содержания и методов обучения 

основных социально-бытовым навыкам инвалидов с умственной отсталостью в соответствие с 

разделом «социальная реабилитация» перечня гарантированных государством 

реабилитационных услуг по Государственной типовой программе реабилитации, 

утвержденной Постановлением Кабинета Министров Украины от 8.1 2.2006 №1686. Пособие 

включает в себя описание четырех курсов комплексной программы обучения умственно 

отсталых инвалидов. 

1015 (ІПСП) 

С 69 

14 
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Социальная реабилитация лиц с интеллектуальной недостаточностью в Украине: материалы 

науч.-практ. Конф. 9-11 октября 2008 года, г. Одесса / сост. Н. Майорова. – Сумы : 

Университетская книга, 2009. – 52 с. 

В книге содержаться материалы научно-практической конференции «Социальная 

реабилитация лиц с интеллектуальной недостаточностью в Украине». Первый раздел – тексты 

и тезисы некоторых докладов, сделанных представителями НГО Украины. Второй – 

программа музыкального воспитания детей младшего возраста с психофизическими 

нарушениями. 

б/н (ІПСП) 

С 69 

14 

Социально-бытовая и трудовая реабилитация инвалидов: Пособ. для социальных работников. 

- М.: Редакционно - издательский центр Консорциума "Социальное здоровье России", ТЕИС, 

1997. – 181 с. 

255 

С 69 

14 

Соціальна підтримка дітей з обмеженими функціональними можливостями: Методичні 

рекомендації / Авт.-упор. О.В. Безпалько, Т.Г. Губарєва. – К.: Логос, 2002. – 48 с. 

В роботі представлена програма підготовки волонтерів до роботи з дітьми обмежених 

функціональних можливостей та пакет інформаційних матеріалів до кожної з її тем. 

2058 

С 69 

14 

Соціальна реабілітація молоді з обмеженою дієздатністю / За заг. ред. С.В.Толстоухової, 

І.М.Пінчук.- К.: УДЦССМ, 2000.-184 с. 

303 

С 69 

14 

Соціальна робота з дітьми з особливими потребами: Спеціалізований інформаційний додаток 

до науково-методичного журналу „Соціальна робота в Україні: теорія і практика”. – 2003. - 

№1. – 13 с. 

3585 

С 69 

14 

Соціальна робота з людьми з особливими потребами: Методичні матеріали для тренера / 

Упоряд: О. В. Безпалько; Під заг. ред. І. Д. Звєрєвої. – К.: Наук. світ, 2002. – 55 с. 

Запропоновані методичні матеріали до тренінгу “Соціальна робота з людьми з особливими 

потребами” є результатом роботи колективу Тренерської студії Християнського дитячого 

фонду. 

1628 

С 69 

14 

Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю з функціональними обмеженнями: Навч.-

метод. посіб. Для соціальних працівників і соціальних педагогів / За ред.. А.Й. Капської. – К.: 

ДЦССМ, 2003. – 168 с. 
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Посібник вміщує теоретичні положення концептуальних підходів до вирішення проблем дітей 

із функціональними обмеженнями та їхніх родин; пропонує різноманітні методики, які 

спеціалісти зможуть використати у роботі з ними. 

3375 

С 74 

14 

Справочник организаций, работающих в Украине и Беларуси для людей, имеющих 

инвалидность. - К., 1999. – 88 с. 

211 – 3 екз. 

С 76 

14 

Стан дотримання прав людей з інтелектуальною недостатністю – опікуваних інтернатних 

закладів України: Звіт про виконання дослідження / Р.І. Кравченко, Л.К. Гончар, Н.В. 

Майорова / За заг. ред. В.М. Синьова. – К.: „Дерендаут”, 2004. – 48 с. 

Публікацію присвячено дослідженню стану дотримання прав опікуваних інтернат них 

закладів, проведеного в п’яти областях України. 

3929 

С 76 

14 

Стандартні правила щодо урівняння можливостей інвалідів були прийняті Генеральною 

Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй на 48 сесії 20 грудня 1993 року. – Львів, 1998. – 47 

с. 

638; б/н 

Т 43 

14 

Типові правила створення рівних можливостей для інвалідів: Пер.з англ. – К.: Сфера, 1999. – 

56 с. (Залучення споживачів та членів їх сімей до системи охорони психічного здоров’я). – 

Рос.мовою. 

Цей збірник вміщує правила, яких має дотримувати кожна держава, яка поважає міжнародні 

закони. І не лише держава загалом, а й кожний її громадянин зокрема, адже інвалідам мають 

бути надані такі самі права, як і всім іншим. Для тих, хто розробляє політику щодо інвалідів і 

шукає шляхи розв’язання їхніх проблем, намагається покращити їм життя. 

1025 

Т 48 

14 

Ткаченко М. Формування громадської думки в галузі прав дітей з психіатричними діагнозами. 

/ М.Ткаченко, І.Король, Л.  Ткаченко. - К.: Арктур-А, 1997.- 72 с. 

370 ;  639 

Т 48 

14 

Ткаченко М., Кравченко Р. Психіатричний діагноз у дитини: інформація для батьків. – К.: 

Арктур-А, 1999. – 48 с. 

832 

Т 17 

14 

Трошин О.В., Жулина Е.В., Кудрявцева В.А. Основы социальной реабилитации и 

профориентации: Учебное пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 384 с. 
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В пособии рассматриваются проблемы социализации, реабилитации и профориентации лиц с 

ограниченными возможностями. Особое внимание уделяется теоретико-прикладным аспектам 

социально-психологической и социокультурной реабилитации. 

4044 

Т 78 

14 

Трудотерапия как метод реабилитации инвалидов. - М.: Социально-технологический 

институт, 1998. – 89 с. 

Сборник раскрывает основные концептуальные подходы к пониманию инвалидности в 

Великобритании и освещает опыт английских трудотерапевтов и социальных работников. 

29 

М 77 

14 

У пошуках сенсу життя.Євген Понукало/ за редакцією Т.Д. Ілляшенко – К.: 2007 – 113 с. 

718 

Х 73 

14 

Холостова Е.И. Социальная реабилитация: Учеб. пособ. / Е.И. Холостова, Н.Ф.  Дементьева. - 

М.: «Дашко и Ко», 2002.- 340 с. 

В учебном пособии раскрываются теоретические аспекты социальной реабилитации, ее 

сущность и содержание. Дается описание социальной среды жизнедеятельности инвалидов, 

рассматриваются программы и технологии социальной реабилитации, описывается  практика 

работы учреждений социального обслуживание инвалидов. 

2375; 325 (ІПСП) 

Ш 37 

14 

Шевцов А.Г. Методичні основи організації соціальної реабілітації дітей з вадами здоров’я: 

Монографія. – К., 2004. – 240 с. 

У монографії висвітлюються актуальні проблеми методології та систематизації теоретичних і 

практичних знань у сфері соціальної реабілітації дітей з вадами здоров’я. 

1060 (ІПСП) 

Ш 37 

14 

Шевцов А.Г. Сучасні проблеми освіти і професійної реабілітації людей з вадами здоров’я. – 

К., 2004. – 200 с. 

1150 (ІПСП) 

Ш 37 

14 

Шевцов А. Г. Сучасні проблеми освіти і професійної реабілітації людей з вадами здоров’я: 

Монографія. / К.: Соцінформ, 2004. – 200 с. 

У монографії розглядаються багатовекторні проблеми побудови та функціонування системи 

освіти й професійної реабілітації людей з інвалідністю в Україні. Окреслюються 

методологічні та практичні підходи до реалізації соціальної політики у цій галузі, 

розглядаються моделі професійної реабілітації, новітні педагогічні та соціальні технології у 

галузі спеціальної освіти. Становлення системи освіти та соціальної реабілітації осіб з вадами 

здоров’я як єдиного суспільного інституту досліджено за допомогою системно-синергетичної 

парадигми. Окремо описані сучасні освітні моделі: особистісно орієнтовані та валеологічні 



302 

 

навчальні технології, модульно-рейтингова організація навчання, дистанційна освіта тощо. 

Обґрунтовано освітній та інші принципи реабілітації людей з вадами здоров’я. 

б/н (ІПСП) 

Ш 37 

14 

Шевцов А. Г. Методичні основи організації соціальної реабілітації дітей з вадами здоров’я: 

Монографія. – К.: НТІ «Інститут соціальної політики», 2004. – 240 с. 

У монографії висвітлюються актуальні проблеми методології та систематизації теоретичних і 

практичних знань у сфері соціальної реабілітації дітей з вадами здоров’я. За допомогою 

реабілітаційної системології здійснено аналіз реабілітаційних моделей та підходів у галузі 

комплексної соціальної реабілітації. Наведено деякі сучасні інтегральні реабілітаційні 

технології та багатовекторний досвід вітчизняних центрів соціальної реабілітації дітей з 

вадами здоров’я. Пропонується науково-методична система моніторингу та оцінки діяльності 

центрів і установ соціальної реабілітації. 

б/н (ІПСП) 

 

Ю 43 

14 

Юмашев Г.С. Основы реабилитации / Г.С. Юмашев, К. Зенкер– М.: Медицина, 1973. – 111с. 

В монографии рассмотрены вопросы, касающиеся истории развития реабилитации в странах, 

сущность основных положений реабилитации в различных государственных системах. 

1050 

Ю 74 

14 

Юрків Я.І. Соціально-педагогічна робота з сім’ями розумово відсталих дітей: монографія / Я.І. 

Юрків; Держ. закл. «Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка». – Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ 

імені Тараса Шевченка», 2010. – 342 с. 

У монографії розглядається розумова відсталість дітей як соціально-педагогічна проблема. 

Висвітлена організація соціально-педагогічної роботи з розумово відсталими дітьми та їхніми 

сім’ями в громаді. Представлені загальні технології соціально-педагогічної роботи з розумово 

відсталими дітьми та їхніми сім’ями. 

1276 (ІПСП) 

Я 44 

14 

Як організувати інноваційні соціальні послуги для дітей з особливими потребами. Моделі та 

документи. Рання інтеграція та інклюзивне навчання / [Авт. кол.: О.О. Савченко, Г.В. 

Кукуруза, Ю.М. Швалб та ін..; упоряд. Л.Л. Сідєльнік]. – К., ЛДЛ. – 2007. – 256 с. 

У даній збірці представлені дизайни та стандарти інноваційних соціальних послуг для дітей з 

особливими потребами. Описи моделей та стандарти були розроблені та впроваджуються в 

соціальних агенціях Харківської та Хмельницької областей. Документи, що представлені в 

даному виданні, - результат спільної роботи вчених та практиків, менеджерів агенцій та 

батьків, які виховують дітейз особливими потребами. 

178 (ІПСП); 364 (ІПСП); 70 (ІПСП); 181 (ІПСП); 186 (ІПСП) 

Я 44 

14 

Якщо Ваша дитина з синдромом Дауна: поради батькам / Інформаційно-консультативний 

центр розвитку дитини з синдромом Дауна. – Львів, 2001. – 15 с. 

1384 
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Я 77  

14 

Ярская-Смирнова Е. Р. Социальная работа с инвалидами / Е. Р. Ярская-Смирнова, Э. К.  

Наберушкина. — СПб.: Питер, 2004. — 316 с. 

В книге рассматриваются наиболее важные теоретико-методологические вопросы социальной 

работы с инвалидами, обсуждаются основные аспекты организации и планирования мер 

социальной политики в отношении дайной категории граждан.  

4028 

14 

Быков А.К., Серякова Н.А.: Государственная социальная политика в области воспитания 

детей: 

сущность, содержание и тенденции развития. - М.: Государственный научно-

исследовательский институт семьи и воспитания, 2005. - 82 с. 

 

В данной брошюре с междисциплинарных позиций раскрыты современные 

теоретические и практические подходы к государственной социальной политике в 

области воспитания детей,  обоснованы ее сущность, содержание и основные 

направления развития. 

Рассмотрено влияние Конвенции ООН о правах человека на государственную 

социальную политику в области воспитания детей, сформулированы ее современные 

ведущие тенденции. Работа предназначена для научных, педагогических и практических 

работников, занимающихся социально-педагогическими проблемами детства. 

б/н 

14 

Развитие медицинских и социальных услуг для людей с инвалидностью в Таджикистане: 

практические аспекты: Сборник материалов научно-практической конференции/ под. 

ред. А. Г. Гаибова. – Душанбе: ООО «Контраст», 2012 – вып. 4. – 332 с. 

 

Сборник материалов конференции, посвященной 20-летию Республиканского научно – 

исследовательского  института экспертизы  и восстановления трудоспособности 

инвалидов ,содержит публикации зарубежных и отечественных ученых и практических 

работников. 

1523 

14 

Попередження ранньої інституалізації дітей із синдромом Дауна віком до п’яти років 

методичні рекомендації для фахівців / Під ред. Бастун Н.А., Кравченко Р.І. – К., 2002. – 

166с. 

Методичні рекомендації розроблено для спеціалістів, які працюють у державних та 

недержавних закладах, що надають допомогу дітям із синдромом Дауна, починаючи 

від народження: у пологових будинках, дитячих поліклініках та лікарнях, органах 

опіки та піклування, закладах соціального захисту населення, центрах соціальних служб 

для молоді, психолого — медико — педагогічних консультаціях, з акладах  ранньо ї  

соціально ї  реаб іл ітац і ї  д ітей  —  інвалідів, громадських організаціях, а також для 

посадових осіб, які визначають національну та регіональну політику у сфері соціальних 

послуг. 

1565 
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14 

Кравченко Р. І., Бастун Н.А., Майорова Н.В. Гуртом проти біди. Корисні поради, адреси, 

довідкові та інформаційні матеріали для фахівців та батьків міста Києва, які опікують 

дітей та молодь з особливими потребами. Вид. 2-ге, перероб. і  доп. – К. : Благод. Тов.. 

«Джерела» , 2003. – 196 с. 

1567 

14 

Служби раннього втручання в Україні : шлях до інтеграції / За наук. ред. Н.А.Бастун . – 

К. : ІКЦ «Леста» , 2005. – 184 с. 

Посібник присвячено дослідженню процесу становлення та розвитку служб раннього 

втручання в Україні. В ньому висвітлюються основні засади роботи діяльності даних  

служб, а також наводиться опис регіональних моделей раннього втручання, що 

започатковані та діють в Україні. 

1561 

14 

Богинская Ю. В.  Социально-педагогическая поддержка студентов с ограниченными 

возможностями в высших учебных заведениях : теория и практика : монография / Ялта: 

РИО РВУЗ «КГУ», 2012, - 384 с. 

В монографии обоснованы теоретико-методические основы организации социально-

педагогической поддержки студентов с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности в высших учебных заведениях. 

1554 

 

15. Соціальна робота з безпритульними, особами без постійного місця проживання. 

К 63 

15 

Комплексна допомога бездоглядним та безпритульним 

дітям:метод.посіб./Авт.:Безпалько О.В.,Гурковська Л.П.,Журавель Т.В. та ін../ 

За ред.. Звєрєвої І.Д.,Петрочко Ж.В.-К.: Видавничий дім «КАЛИТА»,2010-376с. 

У даному методичному посібнику представлено матеріал з питань надання 

професійної комплексної допомоги бездоглядним та безпритульним дітям. 

1685/15 
 

 

А 64 

15 

Аналіз нормативно-правової бази щодо забезпечення прав дітей і молоді, які живуть та 

працюють на вулиці, запобігання безпритульності й бездоглядності в Україні. / Тетяна 

Бордуніс. - К. : USAID | Проект розвитку ВІЛ/СНІД-сервісу в Україні, 2011. - 88 с. 

Дане видання містить аналітичне узагальнення основних документів міжнародного та 

національного законодавства щодо забезпечення прав окремих категорій дітей і молоді, які 

знаходяться в складних життєвих умовах, живуть та працюють на вулиці, безпритульних і 

бездоглядних дітей. Здійснений аналіз буде корисним для широкого кола фахівців соціальної 

сфери, які працюють з дітьми та молоддю, уразливими до інфікування ВІЛ, здійснюють 

підтримку та супровід сімей, уражених епідемією. 

1327 (ІПСП) 

А 64 
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15 

Аналітичний звіт про виконання проекту «Вуличні діти». Волинець Л.С, Київ, 1997. – 10 с. 

б/н (ІПСП) 

Б 12 

15 

Бабенко І. Г., Мишківська В. М., Павлик Н. П. Соціально-педагогічна реабілітація 

бездоглядних дітей: Навчально-методичний посібник – Житомир: вид-во ЖДУ ім.. І. Франка, 

2006. – 200 с. 

У посібнику розглядаються особливості психолого-педагогічної роботи з бездоглядними 

дітьми в Україні; представлено історичний досвід соціального захисту дітей-сиріт в Україні; 

окреслено різні аспекти явища соціального сирітства, визначено причини його виникнення та 

напрямки подолання; проведено аналіз вживання категорій «соціальне сирітство», 

«безпритульні діти», «соціальна компетентність» у вітчизняній науковій літературі; подано 

методичні матеріали щодо формування соціальної компетентності бездоглядних дітей. 

б/н (ІПСП) 

В 23 

15 

Вайнола Р.Х. Особливості використання ігрових технік в соціальній вуличній роботі. 

Методичні рекомендації. – К., 2001. – 48 с. 

В методичних рекомендаціях представлено основні положення про використання ігрових 

технік в соціальній вуличній роботі; пропонуються теоретичні підходи до обгрунтування 

змісту та специфіки соціальної вуличної роботи і шляхів доцільного використання ігрових 

технік в умовах вуличного простору. 

б/н (ІПСП) 

В 42 

15 

Виды насилия и их последствия. – Буклет., 16 с. 

б/н(ІПСП) 

В 43 

15 

Використання інтерактивних методів та мультфільмів у профілактиці ризикованої поведінки: 

методичний посібник для спеціалістів, які працюють з бездоглядними та безпритульними 

дітьми та підлітками / За ред. Т. В. Журавель; Авт. кол.: Т.В. Журавель, Т.Л. Лях, О.М. 

Нікітіна. – К., 2010. – 168 с. 

Методичний посібник стане у нагоді соціальним педагогам, соціальним працівникам, 

психологам, вихователям, що здійснюють просвітницько-профілактичну роботу для 

попередження ризикованої щодо здоров’я поведінки з дітьми, які перебувають у притулках 

для дітей та центрах соціально-психологічної реабілітації, а також відвідують центри денного 

перебування для бездоглядних та безпритульних дітей та молоді. 

1267 (ІПСП) 

В 67  

15 

Волинець Л.С. «Діти вулиці» в Україні: Ситуаційний аналіз / Л.С. Волинець, О.О. Січкар. – К.: 

Сфера, 2004. — 80 с. 

Автори пропонованої публікації зробили спробу дослідити сучасний портрет «дітей вулиці», 

що фокусувався на таких аспектах проблеми дитячої безпритульності, як потенційні шляхи 

виходу дітей з вулиці, їхня подальша ресоціалізація та можливості реінтеграції дитини в її 

рідну сім'ю або інші соціальні інститути. 
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3970 

В 81 

15 

Врачи мира – США. Центр соціально-медицинской помощи для безнадзорных и безпризорных 

детей., Санкт-Петербург, 2004. – 13 с. 

б/н (ІПСП) 

Д 14 

15 

Дай руку вулиця! : Збірка матеріалів на допомогу організаторам роботи за місцем проживання. 

– К., 2002. – 167 с. 

Збірка містить інформаційні, статистичні, методичні матеріали з досвіду роботи дитячих та 

підліткових клубів за місцем проживання України, а також аналітично-навчальний модуль, 

який буде корисним організаторам подібних семінарів на місцях. 

3001; 04 (ІПСП) 

Д 38 

15 

Дети улиц: Социально-медицинские проблемы безнадзорности и бесприютности в условия 

крупного города. – СПб., 2002. – 108 с. 

1079 (ІПСП) 

Д 38 

15 

Дети улицы: что нужно знать для успішного управления проектом., ЮНИСЕФ. – 56 с. 

б/н (ІПСП) 

Д 30 

15 

Дитяча безпритульність та бездоглядність. Стан, причини та майбутні перспективи/ Семікоп 

Т.Є., Труханів Г.Л., Костюк О.Й., Запорожцеві Г.Є., Фомін Є.В., Тимчик І.А. – Одеса, 2008. – 

73 с. 

688 (ІПСП) 

Д 49 

15 

Діти вулиці : Методичні рекомендаціі по роботі з "дітьми вулиці" / Упор. А.Г. Зінченко.-К.: 

УДЦССМ, 1999 . – 88 с. 

Правові питання. Реультати соціологічних досліджень. 

335; 33 (ІПСП) 

Д 49 

15 

 Діти вулиці : хто вони і як їм допомогти / упрояд. О. Главник, Н. Комарова. – К.: Главник, 

2006. – 112 с. 

4095 

Д 81 

15 

Дулинова Л.Т. Детская безнадзорность: состояние и пути преодоления / Л.Т. Дулинова, 

А.Л.Маршак, Е.И.   Холстова. - М.: СТИ МГУС, 2000. – 47 с. 

В брошюре рассматриваются проблемы детской безнадзорности, пути их преодоления, 

приведены результаты социологического опроса "Бездомные дети".(2 экз.) 

9 

Д 81 
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15 

Дулинова Л.Т. Организация социальной реабилитации безнадзорных детей и подростков. - М.: 

СТИ МГУС, 2000. – 38 с. (2 прим.) 

В брошюре анализируются правовые акты, законы, указы президента РФ по защите прав и 

интересов детей, а также деятельность различных типов учреждений, оказывающих 

социальную поддержку дезадаптированным детям и подросткам. 

8 

Е 84 

15 

Если тебе нужна поддержка и помощь. Детский центр «Дорога к Дому» // Информационный 

буклет. – 15 с. 

б/н (ІПСП) 

Б 39 

15 

Журнал Бездомность: есть ли выход?- М.,2010. - 26 с.  

б/н (ІПСП) 

З-40 

15 

Защищая будуще. Обращение к потрібностям и надеждам уличной молодежи в бывшем 

СССР. // информационный бюлетень (весна 2005), Москва, 2005. – 20 с. 

б/н (ІПСП) 

З-41 

15 

Збірник нормативно-правових матеріалів з питань профілактики правопорушень та дитячої 

бездоглядності / Зінченко С.В., Карпушевська Л.Р., Бабич В.М. – Х.: Прапор, 2007. – 192 с. 

У збірнику розглядаються питання нормативно-правового, методичного забезпечення 

діяльності органів освіти щодо правового виховання і профілактики правопорушень, 

асоціальної поведінки серед учніві студентів в навчальних закладах освіти. 

65 (ІПСП) 

Д 49 

15 

Звіт «Діти та молодь, які живуть або працюють на вулиці: приховане обличчя епідемії ВІЛ в 

Україні».Тельчик А., К.: ЮНІСЕФ/МБФ «СНІД Фонд Схід-Захід», 2006. – 232 с. 

569 (ІПСП) 

К 16 

15 

Как определить, находится ли подросток под воздействием наркотических веществ – памятка 

для педагогов 

б/н (ІПСП) 

К 17 

15 

Кальченко Л.В. Соціально-педагогічний захист бездоглядних дітей у притулках для дітей: 

[наково-методичний посібник] / Л.В. Кальченко; Держ. Закл. «Луган. нац. ун-т імені Тараса 

Шевченка». – Луганськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2010. – 350 с. 

У даному науково-методичному посібнику представлено основні теоретичні положення та 

методичні матеріали, що стосуються питань соціального захисту бездоглядних і 

безпритульних дітей у притулках, розкрито особливості та умови їх соціального захисту з 

педагогічних позицій. 
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1277 (ІПСП) 

К 56 

15 

Коваленко, Е.А. Бездомность: есть ли выход? / Е. Коваленко, Е. Строкова. - Москва : Фонд 

«Институт экономики города», 2010. — 128 с. 

б/н (ІПСП) 

К 65 

15 

Конфликтные ситуации, способы их предупреждения и выхода из них. Одесский 

благотворительный фонд «Дорога к Дому» // Информационный буклет. – 15 с. 

б/н (ІПСП) 

М 42 

15 

Медико-социальный центр «Дорога к Дому» при областной детской кожно-венерологической 

больнице. Одесский благотворительный фонд «Дорога к Дому» // Информационный буклет. – 

12 с. 

б/н (ІПСП) 

М 54 

15 

Методичний посібник по роботі з  дітьми, які тимчасово перебувають в спеціалізованих 

закладах / Б. П.Лазаренко, Т. П. Кравчук, Л.В. Зуб; Приймальник-розподільник для 

неповнолітніх головного управління МВС України в м. Києві; Інститут соціальної та 

політичної психології АПН України. – К., 2003. – 209 с. 

Методичний посібник висвітлює застосування сучасних технологій комплексної роботи з 

неповнолітніми різних категорій, які тимчасово перебувають у спеціалізованих закладах. 

3857 

Н 17 

15 

Надання допомоги „дітям вулиці” та соціально незахищеним дітям і підліткам:  Інформаційно-

методичний збірник / За ред. С. Толстоухової, К. Акстманн. – К.: ДЦСССДМ , 2003. – 90 с. 

Гармонійне поєднання різних аспектів роботи на підґрунті зарубіжного та вітчизняного 

досвіду буде цікавим практичним соціальним працівникам, викладачам, котрі готують 

майбутніх фахівців соціальної роботи, студентам, волонтерам, усім, хто працює з кризовими 

категоріями дітей, молоді та сімей. 

4011; б/н 

Н 17 

15 

Надання допомоги „дітям вулиці” та соціально незахищеним дітям і підліткам:  Інформаційно-

методичний збірник, випуск 3 – 4. / За ред. С. Толстоухової, К. Акстманн. – К.: ДЦСССДМ , 

2003. – 64 с. 

До збірки увійшли напрацьовані у проекті матеріали законодавчого забезпечення соціального 

захисту дітей за конкретними видами роботиз індивідуальними клієнтами і сім’ями, 

удосконалені в процесі впровадження спеціалістами Інтернаціонального Союзу (Німеччина) і 

Ліги соціальних працівників України, що дозволяє порівняти і взаємно доповнити методи й 

форми роботи. 

448 (ІПСП) 

Н 17 

15 
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Надання допомоги „дітям вулиці” та соціально незахищеним дітям і підліткам:  Інформаційно-

методичний збірник, випуск 1 – 2. / За заг. ред. Л.Оліфіри, К. Акстманн. – К., 2002. – 52 с. 

Інформаційно-методичний збірник містить матеріали з досвіду роботи з «дітьми вулиці» і 

спрямований на подолання цього соціального явища. 

б/н 

Н 29 

15 

Наркотики и токсины. Одесский благотворительный фонд «Дорога к Дому» // 

Информационный буклет. – 12 с. 

б/н (ІПСП) 

Н 74 

15 

Новое столетие. / Газета Николаевского обласного благотворительного фонда «Нове сторіччя» 

// №7, 2008 г. – 12 с. 

б/н (ІПСП) 

Н 74 

15 

Новое столетие. / Газета Николаевского обласного благотворительного фонда «Нове сторіччя» 

// №11, 2009 г. – 12 с. 

б/н (ІПСП) 

Н 73 

15 

Новые подходы в деятельости органов местного самоуправления по профилактике детской 

безнадзорности, соціального сирітства и защите прав детей. / Смоленск-Москва, РОО «Право 

ребнка», 2003. – 104 с. 

Новые подходы в деятельости органов местного самоуправления по профилактике детской 

безнадзорности, соціального сирітства и защите прав детей. / Смоленск-Москва, РОО «Право 

ребнка», 2003. – 104 с. 

б/н (ІПСП) 

О-64 

15 

Організація і технології соціальної роботи з дітьми вулиці / За ред. А.Й. Капської. – К.: Ліга 

соціальних працівників України, 2003. – 260 с. 

У навчальному посібнику розкриваються окремі аспекти теорії і практики соціальної 

допомоги "дітям вулиці" в Україні та Німеччині, які повинні знати й використовувати у своїй 

роботі соціальні працівники і соціальні педагоги. Висвітлено широке коло питань, які 

стосуються особливостей вуличної соціальної роботи у цих. країнах, окреслені можливі шляхи 

вирішення проблем "дітей вулиці". Запропоновано методики вуличної соціальної роботи, 

починаючи від контактів з дітьми на вулиці до створення консультативних пунктів, 

реабілітаційних центрів, у яких фахівці можуть надавати дітям практичну соціальну допомогу 

і виступати, при потребі, посередником у захисті інтересів дітей. 

3972 

П 84 

15 

Підлітки, які живуть або працюють на вулиці: актуальні акценти для ефективної профілактики 

ВІЛ (за результатами повторного соціально-поведінкового дослідження). аналіт. звіт / 

ЮНІСЕФ, Укр. ін-т соц. дослідж. ім. О. Яременка. - К.: Версо 04, 2011. - 116 с. 
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У звіті подано основні висновки за результатами повторного дослідження серед дітей та 

молоді, які живуть або працюють на вулиці, в рамках проекту ЮНІСЕФ «Профілактика ВІЛ 

серед підліткових груп найвищого ризику» у 2011 році. Результати дослідження дають 

уявлення про соціально-демографічні характеристики «дітей вулиці», ризиковані практики 

поведінки, рівень знання щодо ВІЛ/СНІДу та доступ до профілактики. Крім того, у звіті 

містяться рекомендації щодо розроблення та посилення заходів із профілактики ВІЛ-інфекції 

серед дітей та молоді, які живуть або працюють на вулиці. 

1371 (ІПСП) 

П 61 

15 

Посібник з методики міждисциплінарного ведення випадку при роботі з безпритульними, 

бездоглядними неповнолітніми дітьми / організація «Право на здоров’я» - К., 2010. – 68 с. 

Видання знайомить з теоретичними і практичними аспектами методики міждисциплінарного 

ведення випадку при роботі з безпритульними, бездоглядними неповнолітніми дітьми з метою 

їх соціально-психологічної реабілітації та соціальної адаптації. 

б/н (ІПСП) 

П 77 

15 

Притулки для неповнолітніх: статут та особливості роботи: Матеріали на допомогу 

працівникам притулків для неповнолітніх. – К.: Студцентр, 1998. – 149 с. 

453 

П 68 

15 

 Про проблему бездомних громадян та безпритульних дітей і шляхи її подолання : 

Парламентські слухання / Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики та 

праці; Міністерство праці та соціальної політики України; Міністерство внутрішніх справ 

України; Державний комітет України у справах сім'ї та молоді. — К., 2004, — 376 с. 

До збірника включені матеріали парламентських слухань про проблему бездомних громадян 

та безпритульних дітей і шляхи її подолання, що відбулися 22 грудня 2003 року та ряд законів 

України, указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України та інших 

нормативних актів з цих питань, які чинні на день видання книги. 

3973 

П 68 

15 

Проблеми бездоглядності та безпритульності дітей в Україні: Тематична Державна доповідь 

про становище дітей в Україні за підсумками 2003 року. – К.: Державний ін-т проблем сім’ї та 

молоді, 2004. – 240 с. 

3907; 130 (ІПСП) 

П 68 

15 

Программа «дети улицы»: методические рекомендации по методико-психологической, 

социальной и педагогической реабилитации детей в приюте. – К.: Нора-принт, 2001. – 96с. 

4302 

П 79 

15 

Проект “Діти вулиці” / Дитячий фонд Об’єднаних Націй. – К., 2002. – 42 с. 

Ця книга –підсумок проекту “Діти вулиці”, який відбувся у квітні 2000 року. 

1687 
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П 84 

15 

Профілактика ВІЛ серед дітей та підлітків, що ведуть вуличний спосіб життя, та підвищення 

їх освітнього рівня. - К.: Компанія ЛІК, 2007.- 48с. 

Методичні рекомендації розроблені Благодійним фондом «Шлях до Дому» в рамках реалізації 

проекту «Профілактика ВІЛ-інфекції серед дітей та підлітків, які живуть чи працюють на 

вулиці» за сприяння Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні та адресовані спеціалістам 

державного і громадського секторів, які працюють з цією групою дітей та підлітків. 

б/н (ІПСП) 

П 89 

15 

Пусть каждый найдет свою дорогу к дому… (Дети улиц). Одесский благотворительный фонд 

«Дорога к Дому» // Информационный буклет., 2005. – 15 с. 

б/н (ІПСП) 

Р 31 

15 

Реабілітаційна робота з «дітьми вулиць» у притулках для неповнолітніх. – К.: Видавничий дім 

«Калита», 2005. – 72 с. 

В публікації представлено результати дослідження та аналіз практик реабілітаційної роботи з 

«дітьми вулиць» у притулках неповнолітніх в Україні. Видання містить короткий огляд 

законодавчої та нормативної бази роботи притулків, узагальнений соціальний портрет 

вихованців притулків та їх родин, практики реабілітаційної роботи з ними у притулках та 

аналіз їх ефективності, висновки та рекомендації, зроблені за результатами аналізу і 

дослідження. 

б/н 

С 72 

15 

СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита. Одесский благотворительный фонд 

«Дорога к Дому» // Информационный буклет. – 12 с. 

б/н (ІПСП) 

Т 98 

15 

Трудоустройство. Одесский благотворительный фонд «Дорога к Дому» // Информационный 

буклет. – 12 с. 

б/н (ІПСП) 

У 11 

15 

У меня есть права. Одесский благотворительный фонд «Дорога к Дому» // Информационный 

буклет. – 27 с. 

Данное издание служит для ознакомления широких слоїв населения Украины с Конвенцией о 

правах ребенка. 

б/н (ІПСП) 

Ч 24 

15 

Час молоді. – 1999. - №3(27). – 40 с. 

94 

Ш 64 

15 
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60 років на перехресті надій і тривог: Київський приймальник-розподільник для неповнолітніх 

у спогадах і документах. – К.: "А.Л.Д.", 1995. – 112 с. 

Книжка "На перехресті надій і тривог" є першою спробою дослідження матеріалів з історії 

приймальників розподільників для неповнолітніх в Україні. 

506 

Ш 67 

15 

Школа выравнивания. Одесский благотворительный фонд «Дорога к Дому» // 

Информационный буклет. – 20 с. 

б/н (ІПСП) 

Ш 95 

15 

Шульга Т.И. Социально-психологическая помощь обездоленным детям: опыт исследований и 

практической работы: Учеб. пособ. / Т.И. Шульга, Л.Я. Олиференко, А.В. Быков. – М.: Изд-во 

УРАО, 2003. – 400 с. 

В настоящем пособии представлен опыт работы с обездоленными детьми. По данным 

исследователей, в настоящее время значительно вырос контингент детей, которых относят к 

категории обездоленных и нуждающихся в государственной помощи и поддержки. 

493 (ІПСП) 

Я 72 

15 

Яремин В.А. Улица -подросток-воспитатель. – М.: Просвещение, 1991. – 160с. 

3041 

 

16. Міграція 

Б 38 

16 

Беженцы. – 2000. - №121. – 31 с. 

161 

Б 38 

16 

Беженцы в мире. – Отреман.  2000 .- 338с.  

50 лет деятельности Высшего комиссариата ООН по правам беженцев. От событий 1956 года 

в Венгрии до военных действий в Косово, Чечне  и  Восточном Тиморе в 1999 году. Роль 

Международного сообщества, защита  прав беженцев и эволюция международного права.  

2451 

В 36 

16 

Верховный Комиссар Организации Объединенных Наций по делам беженцев: 

Информационный документ. – Женева, 1994. – 16 с. 

1178 

Г 27 

16 

Гевчук Н. С. Організація виховної роботи з дітьми трудових мігрантів в умовах 

загальноосвітнього навчального закладу. Навчально-методичний посібник / За ред. проф. Р.Х. 

Вайноли. - Кам'янець-Подільський, 2011.— 128 с. 

У навчально-методичному посібнику подано основні теоретичні положення щодо 

характеристики соціально-освітнього середовища, технологій соціально-педагогічної 
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діяльності з дітьми трудових мігрантів у загальноосвітньому навчальному закладі. Посібник 

містить інформацію про стан проблеми дослідження виховної роботи з дітьми трудових 

мігрантів в Україні. Висвітлено можливості та умови ефективної реалізації різноманітних 

форм роботи з дітьми трудових мігрантів, їх батьками та неофіційними опікунами. 

1405 (ІПСП) 

Д 38 

16 

Дети-беженцы: Рекомендации по обеспечению защиты и помощи / Управление Верховного 

комиссара ООН по делам беженцев. – Женева, 1993. – 2015 с. 

1213 

Д 38 

16 

Діти емігрантів про себе. Сповіді. Думки. Судження… Біль. – Львів: Артос, 2009. – 180 с. 

Книжка адресована широкому колу читачів, яким небайдужа доля українських дітей, в першу 

чергу батькам, вчителям, представникам державних структур, соціологам, психологам, 

юристам, активістам громадських і релігійних організацій. 

б/н (ІПСП) 

Д 49 

16 

Діти емігрантів про себе. Сповіді. Думки. Судження… Біль/ За заг. ред.. Ігор Калинець, 

Наталія Гумницька/ Вид. дім «Артос» Фундації «Андрей». – Львів, 2008 

783 

Ж 81 

16 

Жогин Б.Г. Интеграция вынужденных мигрантов в местное общество: Опыт практической и 

исследовательской деятельности / Б.Г. Жорин, Т.Ф. Маслова. –  Ставрополь: 

Ставропольсервисшкола, 2002. – 432 с. 

Книга посвящена практическому решению проблем интеграции вынужденных мигрантов в 

местное общество. Она содержит материалы и результаты четырехлетней исследовательской, 

обучающей, консультационной и проектной деятельности автора. 

1839 

З-78 

16 

Зовнішні трудові міграції населення України / За ред. О.В.Позняка. – К.: РВПС України НАН 

України, 2002. – 206 с. 

В монографії розглядаються теоретичні та прикладні проблеми трудових міграцій в контексті 

загальної соціально-демографічної та демоекономічної ситуації. Досліджуються перебіг 

зовнішніх трудових міграцій населення України на основі відомостей державної статистики та 

спеціального вибіркового обстеження трудових мігрантів. 

3356 

К 64 

16 

Конвенция и Протокол, касающиеся статуса беженцев / Управление Верховного комиссариата 

Организации Обьединенных Наций по делам беженцев. – К., 1996. – 54 с. 

468 

Н 57 

16 

Нетрадиційні іммігранти у Києві / Б. Рубл, О. Малиновська. - К.: Стилос, 2003. - 447 с. 
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На основі емпіричних даних у книзі досліджується процес появи в Україні (на прикладі   

Києва) так званих „”нетрадиційних” іммігрантів, вихідців з віддалених країн Азії Африки. 

Розглядаються умови їх прибуття до Києва, проживання, працевлаштування, підприємницької 

діяльності, процес соціально-культурної інтеграції в українське суспільство, формування 

стосунків між  киянами та іммігрантами.  

3417 

Н 60 

16 

Ніжник А.І. Перетинання українського кордону: Огляд правових положень / А. Ніжник, М. 

Шимановський, Д. Гнелиця. – К., Інститут громад.суп-ва, 2001. – 80 с. 

Ця брошура – правовий практичний порадник усім, хто збирається перетнути український 

кордон. Чимало нової та корисної інформації отримають і ті, хто не раз бував у закордонних 

відрядженнях чи мандрівках. 

1067 

О-14 

16 

Обзор проблем защиты беженцев в Западной Европе: тенденции в области законодательства и 

позиция УВКБ ООН. – 1997. – Т.1. - №1. - 112 с. 

Цель написания этой брошюры – выявить и рассмотреть некоторые важнейшие проблемы, 

возникающие в Западной Европе в связи с вопросом о представлении убежища. В издании 

характеризуются основные тенденции последних лет в законодательной области и излагается 

позиция УВКБ. 

854 

П 20 

16 

Патрик А.Т. Виявлення першопричин: припинення експлуатації працівників-мігрантів 

організованою злочинністю: Перспективи трудової міграції: Неофіційний переклад / Програма 

з питань міжнародної міграції. – К., 2004. – 34 с. 

3735 

П 78 

16 

Проблеми дітей трудових мігрантів: аналіз ситуації./ Авт. кол. Галустян Ю.М., Дорошок Т.О., 

Ковальчук Л.Г. та ін.., Київ, 2006. – 64 с. 

У монографії висвітлюються основні проблеми дітей трудових мігрантів. Зроблено аналіз 

впливу трудової міграції на становище дітей, вивчено вплив від’їзду батьків на 

психоемоційний стан, поведінку дітей та скоєння дітьми вчинків девіантного характеру. 

87 (ІПСП) 

П 86 

16 

Психическое здоровье беженцев / Международный Благотворительный Фонд. – К.: Сфера, 

1998. –176 с. 

В пособии описывается воздействие на психическое здоровье травмирующих переживаний. 

Книга дает практические совет, как помочь беженцам и вынужденным переселенцам с 

помощью консультаций, групп взаимопомощи, современных лекарственных средств и 

традиционной медицины. Специальный раздел посвящается психическому здоровью детей-

беженцев. 

220 

П 86 
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16 

Психологическая помощь мигрантам: травма, смена культуры, кризисы идентичности / Под 

ред. Г.У. Солдатовой. - М.: Смысл,2002. – 497 с. 

Пособие адресовано практическим психологам и социальным работникам, оказывающим 

поддержку вынужденным мигрантам, а также всем тем, кто занимается психологией 

кризисных ситуаций. 

2341 

П 86 

16 

Психология беженцев и вынужденных переселенцев: опыт исследований и практической 

работы / Под ред. Г.У.Солдатовой. - М.: Смысл, 2001.- 279 с. 

Сборник содержит работы специалистов  в области психологии вынужденной миграции. 

Представлены результаты этнопсихологических, социально-психологических и 

социологических исследований  беженцев и вынужденных переселенцев и опыт практической 

работы по оказанию психологической поддержки данной категории лиц. 

2336 

П 88 

16 

Пуригіна О.Г., Сардак С.Е. Міжнародна міграція: Навч. посіб. – К.: ВЦ «Академія», 2007. – 

312 с.  

У навчальному посібнику розкрито сутність та ознаки міжнародної міграції населення як 

складової сучасних міжнародних відносин, науково-методичні засади її дослідження, а також 

особливості і тенденції її розвитку та поширення, наслідки міграційних явищ і процесів. 

833 

С 49 

16 

Службы социальной защиты беженцев в городе. – 1993. –140 с. 

Настоящее пособие содержит руководство по организации служб социальной защиты 

беженцев путем привлечения беженцев к оценке их собственных потребностей, налаживания 

небольших по объему и доступных всем служб самообеспечения, нахождения применения 

творческим способностям беженцев. 

1324 

С 69 

16 

Соціально-педагогічна та психологічна робота з дітьми трудових мігрантів: Навч.-метод. 

посібник./ за редакцією К.Б. Шевченко, Трубавіної І.М., Цушка І.І. – К.: ФОП «Чальцев», 

2008. – 384 с.  

736, 739, 740 

У 52 

16 

Умеров Э. Отверженный ХХ века. – Симферополь: Изд-во "Тарпан",1996. – 447 с. 

Роман-автобиография, в котором на документальных материалах воссоздается на примере 

автора судьба типичного представителя крымско-татарского национального движения 60-90 

годов. 

224 

У 79 

16 
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Устав управления Верховного комиссариата Организации Обьединенных Наций по делам 

беженцев / Управление Верховного комиссариата Организации Обьединенных Наций по 

делам беженцев. – К., 1996. – 14 с. 

467 

Ш 95 

16 

Шульга Н.А. Великое переселение: репетрианты, беженцы, трудовые мигранты. – К.: 

Институт социологии НАН Украины, 2002. – 700 с. 

В книге рассматриваются процессы иммиграции и эмиграции в 90-е гг. ХХ столетия в 

Украине. 

1562 

 

17. Соціальна робота у сфері зайнятості населення. 

А 23 

17 

Агабекян Р.Л. Современные теории занятости: Учеб. пособие для вузов / Р.Л. Агабекян, Г.Л. 

Авагян. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2001. – 190 с. 

Учебное пособие посвящено анализу теорий занятости в современной экономической науке. 

Особое внимание уделяется институциональных теорий занятости. 

2214 

Б 83 

17 

Боровик В. С. Занятость населения: Учеб. пособ. / В. С. Боровик, Е. Е. Ермакова. - Ростов- на 

Дону: «Феникс», 2001.- 320 с. 

 Данное учебное пособие ставит своей целью дать представление о развитии и 

функционировании основополагающей сфере  общественных отношений - занятости, о 

специфике социально- трудовых отношений и т.д. 

2850 

Б 83 

17 

Боротьба проти експлуатації дітей: Матеріали для семінарів-тренінгів: Посібник для 

інспекторів праці: Пер. з англ. / За ред. В.І. Тьоткін, О.П. Петращук. – К.: Міленіум, 2002. – 

116 с. 

Цей посібник є незамінним у роботі інспекторів праці, оскільки він визначає і детально описує 

їхню роль у подоланні дитячої праці, а також розкриває необхідність зосередити увагу 

інспекторів не лише на дитячій праці в наявних у містах промисловості та сфері послуг, але й 

неформальному секторі в містах і сільських громадах та на плантаціях. 

2915 

В 26 

17 

Вегера С.А. Аспекти праці та соціальної захищеності дітей в Україні. – К.: „Соцінформ”, 2001. 

– 106 с. 

В роботі зроблено кроки до комплексного обґрунтування питань застосування праці дітей у 

взаємозв’язку з сучасним соціально-економічним станом країни та проблемами регуляторного 

і правового характеру. Досліджуються мотивації зайнятості дітей, фактори впливу на їх 

розвиток, проблеми вразливих груп населення, зокрема – дітей-інвалідів, дітей-сиріт. 
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б/н 

В 48 

17 

Винников О.Ю. Право на працю та його реалізація. Огляд правових положень / О.Ю. 

Винников, О.А. Ківшик.– К.: Інститут громад.суп-ва. – 2001. – 88 с. 

У брошурі головну увагу приділено формам реалізації права на працю окремими громадянами 

на території України. Серед актуальних тем, порушених автором, - особливості застосування 

трудового та цивільно-правового договорів при здійсненні права на працю відповідно до 

законодавства України, оплата праці та гарантії її збереження і компенсації, особливості 

сплати внесків на обов’язкове державне соціальне і пенсійне страхування тощо. Розраховано 

на широке коло читачів. 

1063 

В 87 

17 

Втратив роботу, що далі? Методичний посібник, Київ, 2005. – 40 с. 

б/н (ІПСП) 

Д 49 

17  

Дитяча праця в Україні / Під ред. О.О.Яременко. - К.: УІСД, 2000. – 132 с. 

Зміст: Причини та поширеність проблеми дитячої праці. Характеристики дитячої праці. 

Причини виникнення проблем дитячої праці. Законодавство та виконання зконів. Досягнення 

в освіті та політиці. Цільові програми. Висновки та рекомендації. Бібліографія. 

563 

Д 58 

17 

Довіра і надія: Інформаційно-методичний бюлетень / Український державний центр 

соціальних служб для молоді. - К.: УДЦССМ, 1999. – №6. - 40 с. 

Зміст: Інформаційно-методичні матеріали Івано-Франківського ОЦССМ: Діяльність 

"Молодіжного агентства зайнятості"; Діяльність клубу психологічної підтримки "Шанс"; 

Сприяння розвитку молодіжного підприємництва; 

227;130 

Д 70 

17 

Дослідження діяльності з працевлаштування за кордоном. Досвід Філіппін. / Міжнародна 

організація праці. – К., 2004. – 83 с. 

3739 

17 

Єдина технологія обслуговування незайнятого населення в центрах зайнятості України. – К. : 

Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості , 2000. – 300 с. 

В книзі міститься Єдина технологія обслуговування незайнятого населення в центрах 

зайнятості України ,розкриті методи надання соціальних послугам незайнятим громадянам та 

роботодавцям ,які звертаються до державної служби зайнятості. 

1592 

З-47 

17 

Зайнятість молоді з функціональними обмеженнями / О.О. Яременко (керівник авт. кол.), К.П. 

Бондарчук, Н.М. Комарова та ін. – К.: Державний інститут проблем сім’ї та молоді, 2003. – 

139 с. 
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У колективній  монографії розглядається проблема зайнятості молоді з функціональними 

обмеженнями, у тому числі питання професійної реабілітації, працевлаштування й умов праці 

у звичайному виробничому середовищі, на спеціалізованих підприємствах і в організаціях, у 

надомній формі зайнятості тощо. 

4196 

З-17 

17 

Зайнятість населення України: соціально-економічні, правові та історичні аспекти. - К.: 

Друкарня Федерації профспілок України. 1998.- 381с. 

У навчальному посібнику розглядаються соціально-економічні, правові та історичні аспекти 

зайнятості населення України на сучасному етапі розвитку держави. Чинне законодавство 

України та практика його застосування подаються станом на 1 серпня 1998р. 

400 

З-35 

17 

Заработная плата: Учебник рабочего образования / Международное Бюро Труда. - К., 2001. – 

225с. 

Публикуя данный материал в рамках серии учебников рабочего образования, его авторы 

поставили перед собой задачу предоставить в распоряжение людей, занятых подготовкой 

профсоюзных кадров, рабочий инструмент, который, не являясь научным трактатом в области 

экономики, может быть адаптирован к самым различным потребностям и условиям, 

характерным для рабочего образования. Настоящий учебник преследует цель изложить 

основные проблемы, связанные с заработной платой, факторы, которые определяют ее  

уровень, а также методы, используемые  при ее определении.  

2968 

И 20 

17 

Иванова В.Н. Управление занятостью населения на местном уровне: Учеб. пособие / В.Н. 

Иванова, Т.И. Безнадежный. – М.: Финансы и статистика, 2002. –192 с. 

В книге рассматриваются проблемы управления человеческими ресурсами. Излагаются 

методические и практически вопросы планово- программного управления занятостью 

населения в системе местного самоуправления.  

2840;2938 

И 69 

17 

Інспекція праці: Введення в професію: Пер. з англ. / Наук. ред. В.І. Тьоткіна, Т.О. Олійника. – 

К.: Міленіум, 2003. – 428 с. 

2566 

К 14 

17 

Казес С. Ринки праці у перехідний період. Урівноваження гнучкості та захищеності в 

Центральній та Східній Європі / С. Казес, А. Нешпорова; Міжнародна організація праці. – К.: 

Міленіум, 2004. – 182 с. 

3892 

К 93 

17 

Курова Т. Работа за рубежом: Знай свои права. – Рига: Adverts, 2003. – 16 с. 

3652 
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М 15 

17 

Макеев С. А. Социальные идентификации и идентичности / С. А. Макеев, С. Н. Оксамитная, 

Е. В. Швачко.– К., 1996. – 185 с. 

Предмет настоящей книги – социальная структура общества. Она трактуется как совокупность 

действий различных субъектов по проведению и установлению отличий между индивидами, 

группами и организациями, тоесть как совокупность идентификационных практик и их 

результатов – идентичностей. 

432 

М 23 

17 

Маноло І. Белла Направлення працівників за кордон: Посібник для країн з низьким і середнім 

рівнем доходів / міжнародна організація праці. – К.: Міленіум, 2004. –123 с. 

У цій книзі розглядаються інституціональні і політичні наслідки альтернативних гіпотез про 

роль держави і приватного сектору в організації міграційних процесів. 

3727 

М 54 

17 

Методичні рекомендації з організації роботи центрів зайнятості щодо забезпечення гендерної 

рівності / Міністерство праці та соціальної політики України; Державний центр зайнятості – 

виконавча дирекція Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування 

України на випадок безробіття. – К.: Вид-во ТОВ „Лтава Лізинг”, 2004. – 32 с. 

4247 

М 54 

17 

Методичні рекомендації щодо розробки програми зайнятості населення міста обласного 

підпорядкування сільського адміністративного району / Міністерство праці України. – К., 

1992. – 58 с. 

1034 

М 75 

17 

Молодь на ринку праці: Збірник нормативно–правових актів. – К., 2000. – 144 с. 

У збірнику подано нормативно – правові акти України з питань зайнятості молоді та розвитку 

молодіжного підприємництва для забезпечення інформування молоді щодо її прав на ринку 

праці. Для фахівців у галузі зайнятості, економіки, молодіжної та соціальної політики, а також 

для тих, хто шукає роботу. 

652 

Н 34 

17 

Наумович В. Все про заробітну платню / В. Наумович, Н. Єрмоленко, А. Феофілов; Під ред. А. 

Феофілова;  Ін-т громад. суп-ва. – 2-ге вид., випр. та допов. – К.: ТОВ „ІКЦЛЕСТА”, 2003. –  

44 с. 

У брошурі відповідно до чинного законодавства України описується процедура виплати 

заробітної плат, механізм оплати праці за окремих умов, обмеження відрахувань із заробітної 

плати робітника, подано порядок можливого захисту своїх трудових прав робітником у комісії 

по трудових спорах та суді, зразки позовних заяв і відповідальність роботодавця за порушення 

прав працівника. 

3875 
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Н 58 

17 

Неформальні трудові відносини  в Україні: оцінка стану / Міжнародної організації праці „ 

Україна сприймання реалізації основних принципів і прав у світі праці”. – К., 2003.- 38 с. 

У книзі представлені результати соціологічного дослідження „ Неформальні трудові 

відносини в Україні: оцінка стану”, проведеного в рамках проекту технічного співробітництва 

Міжнародної організації праці „ Україна сприймання реалізації основних принципів і прав у 

світі праці”, а також аналіз причин та проблем неформальних трудових відносин в Україні. 

3006 

О-75 

17 

Основные направления повышения эффективности использования высвобождаемой рабочей 

силы и прогноз численности работников, требующих повышения квалификации, 

профессиональной переориентации и переподготовки / В.А.Савченко, Н.А.Павловская, 

В.А.Покрыщук. – К.: НЦ ЗРТ, 1993. – 56 с. 

Данная публикация содержит рекомендации по повышению эффективности 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации освобождаемых 

работников, безработных и других групп незанятого населения в условиях становления 

рыночной экономики. 

1032 

П 30 

17 

Петращук О. Найгірші форми дитячої праці в Україні: результати соціологічного дослідження 

по Вінницькій, Донецькій, Київській та Херсонській областях: Проект звіту / О.Петращук, 

О.Гончарук, Г. Мімандусова; Під ред. Ю. О. Привалова. – К.: ЦСЕП; Міленіум, 2002. – 150 с. 

Мета дослідження цього збірника – отримання інформації про найгірші форми дитячої праці, 

такі як проституція, протиправна діяльність з метою отримання прибутку, залучення дітей до 

праці у важких умовах, залучення до праці дітей віком до 15 років з метою отримання 

прибутку. 

3618 

П 32 

17  

Пилипенко В.Е. Социальная регуляция трудового поведения: социологический анализ. - К.: 

Наукова думка, 1993. - 126 с. 

В монографии осуществлен целостный анализ трудового поведения как социологической 

проблемы, рассмотрены теоретические, методологические и практические вопросы 

социальной регуляции трудового поведения, исследуются его социально-психологические 

регуляторы в условиях перехода к рыночным отношениям. На большом эмпирическом 

материале анализируется миграционное и предпринимательское поведение населения 

Украины. Освещаются вопросы социальной эффективности трудового поведения и методов её 

оценки. 

351 

П 52 

17 

Положить конец принудительному труду: Глобальный доклад, представленный в 

соответствии с механизмом реализации Декларации МОТ об основополагающих принципах и 

правах в сфере труда: Международная конференция труда 89-я сессия 2001 год: Доклад 

генерального директора / Международное бюро труда. – К., 2001. – 139 с. 
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3561 

П 61 

17 

Посадові інструкції. - 2-е вид., допов. – К.: КНТ, 2003. – 96 с. 

У виданні представлені зразки посадових інструкцій професійної групи, що є загальними для 

всіх видів економічної діяльності. 

2550 

П 61 

17 

Посадові інструкції. Зв’язок. (Керівники, професіонали, фахівці). З можливістю копіювання / 

Відп. за вип. Є.К. Пашутинський. – К.: КНТ, 2004. – 68 с. 

У виданні представлено зразки посадових інструкцій, які зайняті в підгалузях електрозв’язку 

та поштового зв’язку.  

3583 

П 68 

17 

Працюючі діти як соціально-педагогічний феномен / За ред. І.І. Цушка. – К.: Ніка-Центр, 2003. 

–528 с. 

У навчально - методичному посібнику розкривається природа та масштаби дитячої праці в 

Україні, аналізується негативний вплив незаконних форм праці на здоров'я дітей. 

2925 

П 70 

17 

Праця дітей в Україні: від усвідомлення проблеми до її вирішення: Робочі матеріали / Упор. З. 

О’Доннел, Т.Міненко. – К.: Міленіум, 2002. – 72 с. 

Ця книга є спробою аналізу, систематизації та узагальнення результатів досліджень феномену 

дитячої праці в Україні, які проводилися різними організаціями та установами у 1997-2000 р., 

а також інших документальних матеріалів та видань, що висвітлюють різні аспекти становища 

дітей у нашій країні. 

2916 

П 70 

17  

Праця та заробітна плата: Збірник матеріалів // Головбух . - №4. – 2003. – 340 с. 

3567 

П 78 

17 

Про міжнародний досвід і кращу практику запобігання та ліквідації дитячої праці: Звіт / Заг. 

ред. О.П. Петращук. – К.: Міленіум, 2002. – 35 с. 

Ця книга є відгуком на потребу в інформації про результати успішних програм і проектів 

запобігання та ліквідації дитячої праці в інших країнах з метою їх вивчення та застосування в 

Україні. 

2931 

П 78 

17 

Проблеми зайнятості населення в Україні та шляхи їх вирішення. - К., 2000. - 31 с. 

58 

Р 36 

17 



322 

 

Рекомендації щодо захисту працівників однієї країни, працевлаштованих в іншій країні 

приватними агентствами з працевлаштування: Витяги з документу „Захистити 

найуразливіших працівників сьогодення”, поданого для обговорення на Загальних 

тристоронніх зборах експертів з питань подальшої діяльності МОП у галузі міграції, Женева, 

1997 р. / Міжнародна організація праці. – К., 2004. – 35 с. 

3738 

Р 37 

17 

Ремех Т.О. Підліткам про працю: Довідник для учнів / Т.О.Ремех, Л.Л.Ляхоцька, І.І. Цушко. – 

К.: “Акві-К”, 2003. – 32 с. 

У довіднику розкриваються питання трудових прав неповнолітніх. У ньому можна знайти 

відповідь на запитання: як правильно шукати роботу, як влаштуватися на роботу, де і як 

можна працювати неповнолітні. 

2918 

Р 45 

17 

Реформування ринку праці та соціальної політики України / Міжнародна організація праці; 

Центрально - та Східноєвропейська група. – У 4-х ч. К., 1994. – 163 с. 

 Розділ 1 Від паралічу до прогресу. Розділ 2 Розвиток ринку праці в Україні. Розділ 3 

Формування політики зайнятості. Розділ 4 Реформи політики заробітної плати в умовах 

гіперінфляції. Розділ 5 Виникнення виробничих відносин. Розділ 6 Профспілки та роботодавці 

шукають нові ролі. Розділ 7 Орієнтація на соціальний захист населення. Розділ 8 Пріоритети 

соціальної політики та політики в галузі праці. 

99 

С 69 

17 

Социальная помощь безработным / Под общ.ред. И. Д. Зверевой. – К.: Науковий світ, 2001. – 

26 с.  

Брошура посвящена вопросам оказания социально – психологической помощи безработным, 

материалы для которой были представлены одним из ведучих специалистов Центра занятости 

и профориентации г. Саскачеван (Канада) Нормой Рогатин. Брошура адресована специалистам 

социальной сферы, общественных организаций, преподавателям и студентам 

кафедр/отделений социальной педагогики/социальной работы. 

691 

С 69 

17 

Соціальна підтримка незайнятої молоді: Збірник ін форм.-довідкових та методичних 

матеріалів працівниників соціальних служб для молоді. - К., 1995. - 111 с. 

133 

С 69 

17 

Соціальні проблеми працевлаштування молоді: аналітичний звіт   / О.М. Балакірєва, О.О. 

Яременко, О.В. Валькова та ін.. – К.: ДІСД, 2004. – 132 с. 

4325; 64 (ІПСП); 393 (ІПСП) 

С 74 

17 
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Сприяння особам з інвалідністю у пошуках зайнятості: Посібник для тренерів – працівників 

служб зайнятості: Цільова програма МОП з розвитку навиків працевлаштування. – К.: 

Міленіум, 2004. – 156 с. 

3901 

С 77 

17 

Старовойтова Л.И. Занятость населения и ее регулирование: Учеб. пособие для студ. высш. 

учеб. заведений / Л.И. Старовойтова, Т.Ф. Золотарева. – М.: «Академия», 2001. – 192 с. 

В пособии раскрываются теоретические основы формирования и функционирования рынка 

труда. Дано понятие занятости как категории и социального состояния, показаны причины и 

социально-экономические последствия безработицы. 

2249 

С 95 

17 

Сыманюк Э.Э. Психологические баръеры профессионального развития личности. Практико-

ориентрованная монография. / Под. Ред. Э.Ф. Зеера. – М.: Московский психолого-социальный 

институт, 2005. – 252 с. 

В книге рассматриваются психологические баръеры профессионального развития – 

профессионально обусловленные кризисы и деструкции. Наличие этих препятствий играет 

амбивалентную роль в профессиональном развитии личности. Конструктивное преодоление 

психологических баръеров стимулирует профессиональный рост, актуализирует личностно-

профессиональные потенции. 

б/н (ІПСП) 

К 16 

17 

Теоретико-методичні основи протидії дитячій праців Україні. Навч.-метод. посібник. За заг. 

ред. Левченко К.Б., Трубавіної І.М. – К.: Юрисконсульт. – 2006-2007. – 334 с. 

У посібнику розкрито сутність, причини дитячої праці, стан ситуації з проблеми в Україні. 

Узагальнено світовий і вітчизняний досвід з протидії експлуатації дитячої праці, подане 

нормативно-правове забезпечення захисту дітей від неї, виділено проблеми і перспективи 

вдосконалення системи захисту дітей в цій сфері. 

03 (ІПСП) 

Т 77 

17 

Трубенко Б. И. Конъюктура региональных рынков труда Украины (методические основы 

оценки) / Б. И.Трубенко, В.М. Карпов, П.Г.  Ткаченко.– К., 1993. – 70 с. 

В основу работы положены результаты структурно-функционального мониторинга процесса 

организации рынка труда Украины и ее регионов. 

1033 

Т 78 

17 

Труд как средство борьбы с нищетой: Доклад генерального директора: Международная 

конференция труда 91-я сессия 2003 год / Международное бюро труда. – К, 2004. –131 с. 

3560 

У 67 

17 
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Управління якістю соціальних послуг: теорія та практика. Досвід мікропроектів УФСІ з 

інноваційних соціальних послуг. – К. : Український Фонд Соціальних Інвестицій, 2008. – 100 

с. 

У даній збірці викладено досвід мікропроектів і надано інформацію щодо основних правил 

створення систем управління якістю у сфері надання послуг. Також ту можна знайти приклади 

політик з якості, протоколів постіних покращень, опису процесів надання соціальних послуг, 

протоколу оцінювання процесів та інших документів, якими керівники можуть користуватися 

у своїй роботі, спрямованій на забезпечення якості соціальних послуг. 

б/н (ІПСП) 

Х 97 

17 

Хто є хто на молодіжному ринку праці: Ін форм. довідник. – К., 2000. – 66 с. 

У довіднику подано стислі відомості про підприємства, установи і організації усіх форм 

власності, діяльність яких спрямована на забезпечення зайнятості молоді та розвиток 

молодіжного підприємництва. Для фахівців у галузі зайнятості, економіки, молодіжної та 

соціальної політики, а також для тих, хто шукає роботу. 

653 

Я 44 

17 

Як знайти і не втратити роботу? / Уклад.Т.Гребнєва. – К.: Ін-т громадян.сусп-тва., 2000. – 112 

с. - 2 екз. 

314 

 

18. Соціальний захист інтересів жінок 

А 36 

18 

Айслер Р. Чаша та меч: Наша історія, наше майбутнє / Пер. з англ. Н. Комарова. – К.: Сфера, 

2003. – 355 с. 

Книжка “Чаша та меч” – це минуле, теперішнє та майбутнє людства, розглянуті під цілком 

новим кутом зору: з урахуванням жіночої половини людства та її ролі в еволюції людського 

суспільства. Спонукаючи нас подивитися на історію іншими очима, книжка Р. Айслер здатна 

спричинити цілковиту зміну світогляду й вселити віру в можливість побудування нового, 

кращого світу. 

3228 

А 43 

18 

Актуальные проблемы социализации девушек-подростков: Сборник научных статей / Под ред. 

Г.М. Лактионовой. – К.: А.Л.Д., 1995. – 104 с. 

В предлагаемом сборнике представлены материалы теоретико-методического, научно-

практического характера по проблемам социализации девушек-подростков. В статьях 

раскрываются различные аспекты сложного процесса формирования женской личности. В 

сборник включен также ряд документов и материалов, дающих  представление о 

международных подходах к решению женских проблем. 

3042 

А 58 

18 

Альтернативный отче о выполнении в Украине Конвенции ООН о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин / ВОО «Женский консорціум Украины. – Киев, 2008. 
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Альтернативный отче содержит материалы, в которых анализируется ситуація и глубина 

гендерной проблематики, обращается внимание на факторы, недостаточно освещенные в 

государственном отчете, приводяться факты дискриминации и рекомендации, предложенные 

представите лями общественности Украины. 

б/н (ІПСП) 

Б 18 

18 

Баймуратьов М.А. Защита прав женщин и детей в период кризисных ситуаций и 

международное право: Монография. – Одесса: «Юридична література», 2003. – 224 с. 

В монографии исследуются международно-правовые проблемы защиты прав женщин и детей 

в период кризисных ситуаций – вооруженный конфликт, экономическая нестабильность. 

Рассматриваются международно-правовая регламентация и институционные механизмы 

защиты прав женщин и детей в экстраординарных условиях функционирования 

государственности. 

3340 

Б 43 

18 

Бєляєва С. Твоє внутрішнє світло. Порадник для жінок. - Львів, 2004. – 64 с. 

В пораднику зібрана корисна і важлива інформація, якою можуть скористатися особи, що 

опинились у складній життєвій ситуації чи емоційно-психологічній кризі. Порадник містить 

необхідні знання та пояснює формування навичок позитивного мислення, ставлення до себе та 

гармонійного буття в оточуючому світі. 

б/н (ІПСП) 

В 43 

18 

Виконання Україною Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок., 

Київ, 2003. – 221 с. 

660 (ІПСП); 676 (ІПСП) 

Д 50 

18 

Діяльність громадських організацій по профілактиці ВІЛ/СНІДу серед жінок секс-бізнесу: За 

результатами проекту “Створення мережі неурядових організацій, які працюють із жінками 

секс-бізнесу в Україні” / О.Балакірєва, Л.Андрущак, М.Варбан та ін. – К.: УІСД, 2000. – 176 с. 

Матеріали видання стануть у нагодіі неурядовим організаціям, волонтерам, працівкникам 

соціальних служб, правоохоронних органів, органів державного управління, медичних 

закладів і установ, юристам, науковцям, журналістам та всім, хто цікавиться проблемами, які 

існують у середовищі комерційного бізнесу. 

722 

Д 68 

18 

Доповідь про виконання в Україні Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації 

щодо жінок. Проект: Шоста періодична доповідь ( подається відповідно до статті 18 Конвенції 

ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок). – К.: Український ін-т соціальних 

досліджень, 2001. – 87 с. 

987 

Ж 72 

18 
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Жіночі права: Крок за кроком: Практичний посібник з використання міжнародного закону про 

права людини і механізмів захисту прав жінок у контексті прав людини / Організація “Жінки, 

закон і міжнародний розвиток”; Пер. з англ. М.Корчинської, Л.Малинець. – К.: Основи, 1999. 

– 249 с. 

У посібнику розглядаються міжнародні, регіональні і національні системи й механізми 

захисту прав людини і вказується, яким чином можна застосувати ці механізми для 

забезпечення і захисту прав жінок. Пропонується широкий вибір стратегій захисту прав жінок. 

Надаються також практичні поради щодо виявлення і документального підтвердження 

випадків порушень прав жінок. 

213 

 

Л 19 

18 

Лактионова Г.М. Социально-педагогическая работа с женской молодежью в крупном городе: 

теоретико-методические основы. – К., 1998. –326 с. 

В данной монографии рассматриваются проблемы социально-педагогической работы 

применительно к конкретной молодежной подгруппе – девушкам-подросткам и молодым 

женщинам, - с учетом особой среды обитания, какой является крупный город. Автор 

сопоставляет точки зрения на процесс женской социологии представителей 

психоаналитической школы, куцльтурологического подхода, феминизма. 

1048 

Л 38 

18 

Левченко К.Б. Права жінок: зміст, стан та перспективи розвитку: Монографія. – Харків: Вид – 

во НУВС, 2001. – 348 с. 

Книга присвячена аналізу міжнародних документів з прав жінок, можливостей та практики їх 

застосування в незалежній Україні, а також виявлення протиріч між положеннями 

міжнародних документів щодо прав жінок реаліями українського суспільства. 

1497 

П 32 

18 

Підтрика близької Вам людини, у якої виявлено рак молочної залози / РАТН. – К., 1998. – 14с. 

1498 

П 68 

18 

Права жінок у сучасному світі / За заг. ред. С.В. Толстоухоаої. – К.: УДЦССМ, 2000. – 112с. 

Інформаційно-методичний збірник орієнтовано на організацію роботи з питання запобігання 

насильству серед дітей та жінок в сім’ї. 

479; 536 (ІПСП) 

П 68 

18 

Права працюючих жінок в Україні. – К.: УІСД, 1999. – 160 с. 

Автори монографії, спираючись на аналіз чинного законодавства України та міжнародних 

стандартів з прав працюючих жінок, на результати соціологічних досліджень та статистичні 

матеріали, висвітлюють різні аспекти соціального становища українських жінок. 

3270 

Р 31 

18 
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Реалізація державної політики щодо становища жінок: Інформаційно- методичний вісник. 

Випуск 1 / Тернопільський обласний центр. – Тернопіль: ТОЦССМ, 2002. – 24 с. 

2762 

Р 35 

18 

Реінтеграція бездомних жінок у місті Києві: інтегральний підхід на місцевому рівні: Досвід 

створення нової послуги в системі соціального захисту населення в м. Києві / Головне 

управління соціального захисту населення м. Києва; Упор.: І. Батиєва, О. Самбурс, С. Бичков. 

– К., 2005. – 52с. 

3930 

Р 65 

18 

Розуміння й використання механізму прав людини: Посібник з жіночих людських прав. – К., 

1999. – 89с. 

Книга стала помічницею та дороговказом багатьом групам та окремим жінкам і чоловікам, які 

замислюються над проблемою прав людини як системи загальнолюдських цінностей. 

629 

С 12 

18 

Сацька Б. Що треба знати про кримінальний процес: Посібник для потерпілих від торгівлі 

людьми / Міністерство закордонних справ Великої Британії та Європейського Союзу. – К., 

2007. – 18 с. 

4248 

С 50 

18 

Смирнов А.И. Женщины на военной службе: нове возможности и социальные права. – М.: 

Центр общечеловеческих цінностей, 2000. – 144 с. 

В книге публікуються результаты исследования, по священного изучению социальных прав 

женщин-военнослужащих. Большое внимание уделено особенностям их соціального 

положення, удовлетворенности профессиональной карьерой, проблемами дискриминации и 

взаимоотношений с мужчинами, влиянию брачно-семейных отношений на прохождение 

военной службы. Раскрываются информационные и правове аспекты обеспечения социальных 

прав женщин в условиях военной службы. 

1850 

Х 46 

18 

Хіміотерапія та Ви: Посібник для пацієнток / Національний інститут ракових захворювань. – 

К., 1998. – 38 с. 

Цей посібник допоможе Вам і Вашій родині, Вашим друзям краще зрозуміти процес 

хіміотерапії та використання медичних препаратів для лікування раку молочної залози. 

Посібник дасть відповіді на багато питань, які можуть у Вас виникнути стосовно цього методу 

лікування раку. 

1505 

Я 45 

18 
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Які я, жінка, маю права? Хто мене захищає?: Інформаційний бюлетень – К., 2000. – №2. - 17с. 

Інформаційний бюлетень допоможе тим, хто цікавиться як історією, так і перспективою 

міжнародного жіночого руху, хто хоче і може допомогти киянам у нашому складному 

сьогоденні. 

662 

18 

Чи існує відповідальність за «Образливе» слово в суспільстві?/ Упорядниця О.Суслова – Київ: 

СПД Москаленко О.М., 2011 – 108с. 

 

Публікація розрахована на всіх зацікавлених у розвитку та використанні механізму протидії 

дискримінації, зокрема, гендерній. 

1522 

 

18.1 Гендер 

А 14 

18.1 

Абетка прав працюючих жінок та гендерної рівності / Міжнародна організація праці.-Женева: 

Міжнародне біро праці, 2000. – 88 с. 

 Найменування, які використовуються у публікаціях МБП, відповідають практиці ООН, а 

подання у них матеріалу не означає вираження будь-якої точки зору Міжнародного бюро 

праці на легальний статус краіни, регіону чи території або іх влади, а також демаркації їх 

кордонів. За погляди, які відображені в опублікованих авторських статтях, дослідженнях та 

інших матеріалах, відповідають виключно їх автори, а публікація не означає погодження з 

цими поглядами з боку Міжнародного бюро праці. Посилання на найменування фірм чи 

комерційних продуктів або процесів не означає їх схвалення з боку МБП, а також відсутність 

згадування фірм продуктів чи процесу не свідчать про їх несхвалення. 

1016 

А 36 

18.1 

Айвазова С. Гендерное равенство в контексте прав человека. – М.: Изд-во «Эслан», 2001. – 80 

с. 

4312 

А 72 

18.1 

Антология гендерной теории: Сборник / Сост. Е. И.Гаповой. А.Р.Усмановой. – Мн.: Пропилеи, 

2000. – 384 с. 

В антологию включены ранее не публиковавшиеся на русском языке работы классиков 

феминистской теории и гендерных исследований. Спектр затрагиваемых тем охватывает 

самые различные области гуманитарного и социального познания – от философии и 

социологии до кинотеории и культурной антропологии. 

251 

Б 40 

18.1 

Безпальча Р., Мельник Т. Гендер і Ми. Інтегрування гендерного піходу в освіту та виховання: 

навч.-метод. посіб. для шк. та ст. молоді / Р.Безпальча; - Шк. Рівних Можливостей. – К., 2009. 

–160 с. 

927 (ІПСП) 

Б 40 
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18.1 

Безпека життєдіяльності жінок і чоловіків: гендерний аспект. Матеріали обласної науково-

практичної конференції / Голова редколегії І.В.Дорожкіна. – Чернігів, 2007. – 180 с.  

б/н (ІПСП) 

Б 45 

18.1 

Бем Сандра Липсиц. Линзы гендера: Трансформация взглядов на проблему неравенства полов. 

/ Пер. с англ. — М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2004. – 336 с. – 

елек. вар. 

Книга выдающегося психолога и феминистского философа, профессора Корнельского 

университета Сандры Бем помогает осознать дискуссионные вопросы пола, гендера и 

сексуальной ориентации. 

Профессор Бем обсуждает, как представления о мужчинах и женщинах, укоренившиеся в 

культуре и социальных институтах, трансформируются в представления и психологию 

индивида. Назвав эти представления линзами гендера, автор с междисциплинарных позиций 

рассматривает, как наше восприятие результируется в социальной практике — 

дискриминации женщин и сексуальных меньшинств. 

б/н (ІПСП) 

Б 46  

18.1 

Бендас Т. В. Гендерная психология: Учебное пособие. — СПб.:  Питер, 2006. — 431 с. – елек. 

вар. 

В учебном пособии представлена новая отрасль психологической науки — гендерная 

психология. По разным проявлениям психики и поведения сравниваются девочки и мальчики, 

женщины и мужчины. Используются материалы многочисленных отечественных и 

зарубежных исследований (в том числе — не переведенных на русский язык). Учебные 

задания разнообразны: подготовка доклада и реферата, проведение пилотажных 

исследований, тренинговые упражнения, темы групповых дискуссий, творческие задания. В 

Приложении помещены методики, используемые для сравнения мужчин и женщин по 

различным позициям. Некоторые из них представлены как учебные задания. Их применение 

позволит студентам и аспирантам приобрести навыки работы с данными методиками. Учебное 

пособие предназначено для студентов и аспирантов, обучающихся по специальности 

«Психология». Оно может быть также полезно преподавателям, которые читают курс 

гендерной психологии, и специалистам, чьи профессиональные интересы связаны с 

проблемами дифференциации мужчин и женщин. 

б/н (ІПСП) 

Б 51 

18.1 

Берн Ш. Гендерная психология. – СПб.: прайм – ЕВРОЗНАК, 2001. – 320 с. 

Данная книга посвящена исследованиям психологии пола (гендера). Психолог, социолог, 

педагог, специалист по общественным наукам найдут в этой книге уникальный 

исследовательский материал об источниках гендерной социализации, о формировании 

гендерных норм, социальных и гендерных ролей, познакомится с такими понятиями, как 

нормативное и информационное давление, агрессия, конформность, гендерные стереотипы, 

норма успешности, норма антиженственности и др. 

781 

Б 81 

18.1 
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Бондаровська В. Жінка та бізнес від гендерної рівності до психологічних засад успіху: Бізнес: 

Навчальна програма для жінок. – К., 2001. – 64 с. 

Автор розглядає проблеми успішної діяльності жінок у бізнесі. Обговорюється тендерна 

рівність, міфи про те, що жінки не спроможні приймати серйозні рішення, керувати великим 

бізнесом. Значна увага приділяється психологічним особливостям сучасної людини, 

мистецтву лідерства, а також деяким психологічним секретам рекламування. Книга актуальна 

для широких верств населення, тих, хто розпочинає свою справу чи вже керує своїм бізнесом. 

645 

Б 93 

18.1 

Бутурлим Т. І. Застосування гендерного підходу в процесі вивчення української літератури: 

навчально-методичний посібник / Тетяна Іванівна Бутурлим. – Ніжин: Видавництво ФОП 

Лук’яненко В. В., ТПК «Орхідея», 2013. – 98 с. 

У навчально-методичному посібнику представлені розробки занять, спрямовані на виховання 

гендерної культури старшокласників. Підвищенню пізнавальної активності учнів сприяють 

розроблені автором опорні схеми і таблиці, графіки, діаграми, інтерактивні методи навчання й 

виховання. 

б/н (ІПСП) 

В 24 

18.1 

Введение в гендерные исследования. Ч. I: Учебное пособие / Под ред. И. А. Жеребкиной — 

Харьков: ХЦГИ, 2001 - СПб.: Алетейя, 2001. — 708 с. 

Данное учебное пособие представляет новую академическую дисциплину — гендерные 

исследования, которые рассматривают различные аспекты социальных проблем пола. 

Гендерная проблематика в учебнике представлена как в традиционных социальных 

дисциплинах, которые входили в «пантеон» советских социальных наук (социология, фи-

лософия, психология, лингвистика, экономическая теория, история), так и в новых — таких 

как политология, антропология, культурные исследования, мужские исследования, 

феминистская теория, экология и другие. 

3262 

В 24 

18.1 

Введение в гендерные исследования. Ч. ІI: Учебное пособие / Под ред. И. А. Жеребкиной — 

Харьков: ХЦГИ, 2001 - СПб.: Алетейя, 2001. — 991 с. 

Данная «Хрестоматия» представляет собой вторую часть учебного издания «Введение в 

гендерные исследования» и по своей структуре соответствует первой части, основанной на 

принципе дисциплинарности социальных наук. Большинство текстов «Хрестоматии» — 

работы ведущих западных гендерных и феминистских теоретиков, таких как Джудит Батлер, 

Рози Брайдотти, Тереза де Лауретис, Люси Иригарэ, Джулиет Митчелл, Гейл Рубин, Элен 

Сиксу, Джоан Скотт, сыгравшие важную роль в создании новой академической социальной 

дисциплины «гендерные исследования» в системе западного социального знания. 

3263 

В 38 

18.1 

Весельницкая Е. Женщина в мужском мире. – СП-б. : Александр Принт, 1993. – 124 с. 

629 (ІПСП) 

 

В 58 
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18.1 

Власенко Н.С. Гендерна статистика для моніторингу досягнення рівності жінок і чоловіків / 

Н.С. Власенко, Л.Д. Виноградова, І.Д. Качалова. – К.: Державний комітет статистики України, 

Інститут держави і права ім.. Корецького НАН України, 2000. – 54 с. 

Брошура підготовлена за результатами дослідження реалізації в Україні заключних 

документів ІУ Всесвітньої конференції із становища жінок в Пекіні та спеціальної сесії 

Генеральної Асамблеї ООН “Жінки в 2000 році: рівність між чоловіками та жінками, розвиток 

миру у ХХІ столітті” 

550 

В 80 

18.1 

Впровадження гендерних підходів у державну політику : міжнародний практичний семінар (м. 

Київ, 27 жовтня 2003 року): Інформаційні матеріали. – К., 2003. – 159 с. 

3165 

В 80 

18.1 

Впровадження гендерних підходів у діяльність органів державної виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування: Практикум / Н.В. Грицяк, О.І. Кулачек, Т. Е. Василевська; За заг. 

ред. І.В. Розпутенка. – К.: Вид-во “К.І.С.”, 2003. – 100 с. 

Практикум містить теоретичні обґрунтування впровадження гендерних підходів у діяльність 

органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, методику 

гендерного  аналізу державної політики та матеріали для практичних занять і тренінгів з 

набуття навичок застосування гендерних підходів в реалізації повноважень державних 

службовців. 

3171 

В 80 

18.1 

Впровадження гендерних підходів у роботу комітетів Верховної Ради України: Практичний 

посібник. - К.: К.І.С., 2005. - 186 с. 

Пропонований практичний посібник "Впровадження Тендерних підходів у роботу комітетів 

Верховної Ради України" підготовлений авторами з метою стимулювати подальші творчі 

розробки цього актуального для парламенту напрямку досліджень та практичного 

запровадження. У посібнику зібрані матеріали з питань забезпечення Тендерної рівності в 

актах міжнародного та європейського права, Тендерної політики, правового регулювання 

Тендерних процесів в Україні, гендерної експертизи законопроектів, утвердження паритетної 

демократії в культурі парламентаризму. 

б/н (ІПСП) 

В 80 

18.1 

Впровадження гендерних підходів у роботу комітетів Верховної Ради України: Практичний 

посібник. - К.: К.І.С., 2005. - 186 с. 

Пропонований практичний посібник "Впровадження гендерних підходів у роботу комітетів 

Верховної Ради України" підготовлений авторами з метою стимулювати подальші творчі 

розробки цього актуального для парламенту напрямку досліджень та практичного 

запровадження. У посібнику зібрані матеріали з питань забезпечення гендерної рівності в 

актах міжнародного та європейського права, гендерної політики, правового регулювання 

гендерних процесів в Україні, гендерної експертизи законопроектів, утвердження паритетної 

демократії в культурі парламентаризму. 
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б/н (ІПСП) 

В 80 

18.1 

Впровадження гендерних підходів: Практ. посіб. / Пер. М. Корчинської. - К., 2001. – 142 с. 

Цей посібник розрахований на політиків, які не є фахівцями з тендерних питань, проте згідно 

зі своїми організаційними обов’язками в повсякденній роботі відповідають за впровадження 

гендерних  підходів на практиці. 

3170 

Г 34 

18.1 

Гедерний аналіз українського суспільства / За ред. О.Кузьміна, Н.Лахтадир, Е. Огар та ін. – К., 

1999. – 293 с. 

1047 

Г 34 

18.1 

Гендер і культура: Збірн. статей / Упоряд.: В. Агєєва, С. Оксамитна. – К.: Факт, 2001. – 222 с. 

2190 

Т 33 

18.1 

Гендерна демократія – стратегія ХХІ століття: від Пекіна до Нью-Йорка.1995-2000 р. / Уклад., 

пер. з англ.. Л.Смоляр. – Одеса: Друк, 2000. – 232 с. 

Ця книга представляє видання по тендерній проблематиці, в якмій є опис останніх 

міжнародних подій в розвитку тендерної теорії. 

1540; 35 (ІПСП) 

Г 34 

18.1 

Гендерна рівність як фактор сталого розвитку суспільства – Вісник програми сприяння 

парламенту України університету Індіани – К., 2004 р. – 35 с. 

б/н (ІПСП) 

Г 34 

18.1 

Гендерна рівність: Посібник з ведення колективних переговорів / Міжнародне бюро праці; 

Проект технічного співробітництва „Україна: сприяння реалізації основних принципів та прав 

у світі праці” / пер. З англ.. Л.В. Савчук, С.І. Литвин; Ред. Ю.О. Привалов, Н.І. Зарько, С.П. 

Савчук. – К: ПЦ „Фоліант”, 2004. – 92 с. 

До посібника входять шість тематичних блоків: колективні переговори з питань тендерної 

рівності; огляд; умови праці; материнство та сімейні обов’язки; захист прав тимчасових і 

незахищених працівників; гідність на робочому місці; надання жінкам права голосу. 

54 (ІПСП); 3605 

Г 34 

18.1 

Гендерна соціалізація сучасної жіночої молоді : монографія. / С. Я. Харченко, Л. Г. Харченко, 

С. М. Гришак, О. А. Болотська ; Держ. закл. «Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка». - 

Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2009. -318 с. 

У монографії розглядаються проблеми тендерної соціалізації жіночої молоді в контексті 

соціально-педагогічної діяльності, здійснюваної соціальними педагогами та соціальними 

працівниками. Авторами висловлюються теоретичні основи та практичні аспекти 

проектування та реалізації соціально-педагогічних умов тендерної соціалізації жіночої молоді. 
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Розглянуто з дидактичних позицій процес професіональної підготовки майбутніх спеціалістів 

соціальної сфери до реалізації ідеї тендерної рівності. 

1224 (ІПСП) 

Г 34 

18.1 

Гендерна статистика та результати соціальних гендерних досліджень в Україні. – К., 2007. – 8 

с. 

б/н (ІПСП) 

Г 34 

18.1 

Гендерний аналіз українського суспільства. – К., 1999. – 294 с 

б/н 

Г 34 

18.1 

Гендерний паритет в умовах розбудови сучасного українського суспільства / Г.Алексєєва, 

О.Балакірєва, В.Бондаровська. – К.: Український ін-т соціальних досліджень, 2003. – 129 с. 

У науковій доповіді висвітлюються актуальні проблеми сучасних українських реалій з позицій 

гендерного підходу. Зроблено аналіз правових, політичних та економічних аспектів 

забезпечення гендерної рівності в суспільстві, проаналізовані гендерні особливості 

демографічної ситуації в Україні та ціннісних орієнтацій населення, охарактеризовано 

гендерні відносини в сфері сімейного життя. 

3169; 4523 

Г 34 

18.1 

Гендерний розвиток в Україні : реалії та перспективи. – К., 2003. – 104 с. 

636 (ІПСП) 

Г 34 

18.1 

Гендерні аспекти Європейського права: Досвід адаптації законодавства країн Центральної та 

Східної Європи: Круглий стіл 11 жовтня 2005 року. Стенографічний звіт. – К., 2006. -72 с. 

695 (ІПСП) 

Г 34 

18.1 

Гендер без прикрас. Через гендерную политику к диктатуре гомосексуализма. Брошюра. – К., 

2011. – 56 с. 

Мы живем в обществе, которое постоянно преобразуется. Возникают новые научные 

парадигмы, рождаются новые идеологии. Как не потерять себя в этом вихре сомнительных 

идей? Как сохранить те вечные, незыблемые ценности, без которых человек утратит свой 

образ и потеряет право называться человеком? Как они соотносятся с идеологией – гендерного 

равенства? Что, собственно, означает понятие «гендер»? Какова взаимосвязь гендерной 

политики и пропаганды гомосексуализма? Эти и другие вопросы рассматриваются в данной 

брошюре. 

б/н (ІПСП) 

 

Г 34 

18.1 

Гендерный калейдоскоп. Курс лекцій. Под общ. ред. д-ра эконом. Наук М.М. Малышевой. М.: 

Academia, 2001. – 520 с. 
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В книгу вошли лекции, прочитанные в Московском центре гендерных исследований 

известными специалистами в области изучения философских, культурологических и 

институциональных проблем взаимодействия полов. Особое внимание авторы уделяют 

истории, методологии и сущностным характеристикам гендерного подхода к оценке 

социальных явлений. В книге показано, каким образом данный плдход позволяет увидеть 

новые явления в политике, экономике, культуре, медицине, правоохранительной 

деятельности, в организации часной жизни. 

4311 

Г 57 

18.1 

Говорун Т.В. Гендерні аспекти усвідомленого батьківства: Навчальний посібник / Т.В. 

Говорун, В.П. Кравець, О.М. Кікінежді. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2004. – 144 с. 

У посібнику висвітлюються тендерні аспекти підготовки юнацтва до усвідомленого 

батьківства, зокрема особлива увага приділена розкриттю соціально-психологічних 

детермінант даного феномену, полеміці вродженого та набутого у процесі виконання 

батьківських та материнських функцій, проблемі психологічної готовності до сімейного 

життя. 

3961 

Г 75 

18.1 

Григорьева Н.С., Чубарева Т.В. Социальная политика: гендерный аспект. – М.: «Олита», 2004. 

– 116 с. 

Даная монография посвящена исследованию социальной политики и ее отдельных сфер с 

позиций гендерного анализа. Она носит методологический характер, что во многом 

определило ее стиль, структуру и характер изложения материала. 

2447 

Д 44 

18.1 

Дідковська І. Імідж...у пошуках себе або як діловій жінці створити свій імідж: Бізнес: 

навчальна програма для жінок / І. Дідковська, Н.Шишлова. – К., 2000. – 28 с. 

В брошурі в популярній формі розповідається як формується імідж ділової жінки, з яких 

частин він складається. Ви отримаєте інформацію про те, як керувати враженнями, які ви 

справляєте на інших, як навчитися виражати себе через одяг і стиль. 

644 

Д 76 

18.1 

Друзь Е.В. Социальное положение женщин в обществе. – Харьков: Консул, 2001. – 424 с. 

В предлагаемой книге представлен обширный материал, отражающий положение жизни 

женщины и ее роли в обществе в различные исторические периоды, включая особенности ее 

положения, которые сложились сегодня. 

1577 

Е 44 

18.1 

Елштайн Дж.Б. Громадський чоловік, приватна жінка. Жінки у соціальній і політичній думці. 

– К.: Видавничий дім “Альтернативи”, 2002. – 344 с. 

Ця праця є визначним досягненням західної феміністичної і взагалі політичної думки, цікавої, 

корисної й чинної і для чоловіків, і для жінок. Критично оглядаючи трактування жінки в 

Платона, Аристотеля, св. Августина, Гобса, Лока, Канта, Гегеля, Маркса й багатьох інших 
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філософів, авторка малює обриси такої політичної спільноти, такого ідеалу громадянина, які 

були б приступними й прийнятними для людей обох статей, багатьох етносів і релігій, для 

приватних і громадських заангажованостей. 

2558 

Ж 56 

18.1 

Женщина. Образование. Демократия: Материалы 2-й международной междисциплинарной 

научно-практической конференции (3-4 декабря 1999) .- Минск, 2000. – 344 с. 

Содержание: Gender studies как элемент гражданского общества. Пол. Гендер. Культура 

Женская история: гендерная история и история женщин.. Пол и гендер в общественной и 

частной сфере. Гендерная проблематика в психологии и медицине. Литературная критика. 

Попытка гендерного анализа. 

555 

Ж 56 

18.1 

Женщина. Образование. Демократия: Материалы 2-ой междунар. междисциплинар. науч. – 

практ. конф. / Под общ. Г.И. Шатон, И.Р. Чикаловой. – Мн.: ООО «ЭНВИЛА-М», 2000. – 301 

с. 

Сборник составлен из докладов и выступлений участников 2-ой ежегодной международной 

междисциплинарной научно-практической конференции «Женщина. Образование. 

Демократия», организованной ЖНИ «ЭНВИЛА», Советом по международным исследованиям 

и обменам (IREX), Минским центром гендерных исследований, Отделом по общественным 

связям посольства США в Республике Беларусь, Проектом «Гражданское образование». 

2972 

Ж 59 

18.1 

Жеребкина И. «Прочти мое желание…». Постмодернизм. Психоанализ. Феминизм. – М.: 

Идея- Пресс,2000. – 256 с. 

Первый на русском языке обзор западных теоретических воззрений второй половины  хх в. по 

проблеме гендера, начиная с труда Симоны де Бовуар «Второй пол». Рассматриваются такие 

ключевые темы, как « женское письмо», «сексуальное различие», лесбийская сексуальность. 

1716 

Ж 72 

18.1 

 Жінка на порозі ХХІ століття : становище, проблеми, шляхи соціального розвитку (Збірник 

матеріалів Всеукраїнського Конгресу жінок, Київ, 21-23 травня 1998 року). - К.: НВФ 

Студцентр, 1998. – 184 с. 

557 

Ж 72 

18.1 

Жінки і чоловіки в Україні: Статистичний збірник / Державний комітет статистики України; 

Відп. ред. І. Качалова. – К., 2001. – 87 с. 

У збірнику наведені дані отримані від Центральної виборчої комісії та секретаріату Верховної 

Ради України, щодо її складу I-XIV скликань та складу депутатських фракцій і груп Верховної 

Ради України. 

2012 

Ж 72 

18.1 
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Жіночі права: Крок за кроком: Практичний посібник з використання міжнародного закону про 

права людини і механізмів захисту прав жінок у контексті прав людини / Організація “Жінки, 

закон і міжнародний розвиток”; Пер. з англ. М.Корчинської, Л.Малинець. – К.: Основи, 1999. 

– 249 с. 

У посібнику розглядаються міжнародні, регіональні і національні системи й механізми 

захисту прав людини і вказується, яким чином можна застосувати ці механізми для 

забезпечення і захисту прав жінок. Пропонується широкий вибір стратегій захисту прав жінок. 

Надаються також практичні поради щодо виявлення і документального підтвердження 

випадків порушень прав жінок. 

213 

Ж 72 

18.1 

Жіночі студії в Україні: Жінка в історії та сьогодні: Монографія / За заг. ред. Л.О.Смоляр. – 

Одеса: Астропринт, 1999. – 440 с. 

Пропонована колективна монографія є однією з перших спроб висвітлення ролі жінок в 

українській історії. На основі широкого кола історичних джерел та літератури досліджується і 

аналізується становище українських жінок, особливості їх політичного та соціального статусу 

в різні періоди історії – з найдавніших часів до сьогодення. 

1541 

З–19 

18.1 

Законотворчість : забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків – К., 2006. – 190 

с. 

635 (ІПСП) 

З-33 

18.1 

Запобігання домашньому насильству і торгівля жінками: Підручник з проведення тренінгів / 

Р.Безпальчата; Жіночий Консорціум України. – К., 2002. – 256 с. 

Ця книга створювалася аби стати своєрідним тренерським довідником, надійним джерелом 

допомоги і практичних порад. Вона підсумовує дворічний досвід проведення тренінгів у 

рамках виконанню проекту “ Громадські ініціативи у запобіганні домашнього насильству і 

торгівлі жінками”. 

1685 

З-41 

18.1 

Збірник наукових статей студентів - переможців Другого всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт з Тендерної проблематики (7 квітня - 30 листопада 2003 р.) – К.: 

ПІД «Фоліант», 2004. – 88 с. 

Збірник підготовлений за результатами Другого всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт з тендерної проблематики. До нього увійшли наукові статті студентів - 

переможців конкурсу з проблем тендерних відносин та ґендерного розвитку у різних сферах 

суспільства. 

3962 

З-90 

18.1 

Зробимо цей світ кращим: Інформаційний бюлетень – К., 2000. – №1. – 16 с. 

664 

З-93 
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18.1 

Зуйкова Е.М. Феноменология: Учебное пособие / Е.М. Зуйкова, Р. И. Русланова. –М.: « 

Маркетинг», 2001.- 248 с. 

В учебном пособии раскрываются основные социально-экономические, политические и 

духовные проблемы женщин, особенности женского движения в России и за рубежом, 

анализируется гендерная взаимосвязь как основа равенства мужчин и женщин. 

2268 

І-73 

18.1 

Інтеграція гендеру в національні державні програми : програма розвитку ООН. – К., 2006. - 90 

с. 

637 (ІПСП) 

К 16 

18.1 

Как организовать работу телефона доверия: Из опыта внедрения в Украине проекта 

Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Бюро по демократическим 

институтам и правам человека по поддержке региональных «горячих линий» – партнеров «Ла 

Страда - Украина» / Под общей ред. Е.Б. Левченко. – К.: Украинский ин-т социальных 

исследований, 2001. – 54 с. 

Материалы, собранные в книге, представляют собой обобщенный опыт работы 

неправительственных организаций, которые организовали консультирование и оказание 

помощи через телефоны доверия по проблеме предотвращения торговли людьми. 

1080 

К 40 

18.1 

Кіммел М. С. Генероване суспільство: Пер. з англ. – К.: Сфера, 2003. – 490 с. 

У книжці “Генероване суспільство” досліджено сучасні уявлення про гендер, що побутують як 

у стінах академії, так і в нашому повсякденному житті. 

3229 

К 48 

18.1 

Клецина И.С. Гендерная социализация: Учебн. пособие. - СПб.: Издательство РГПУ 

им.А.И.Герцена, 1998. – 92 с. 

Пособие тематезировано как часть более общего курса “Гендерные исследования” и 

посвящено гендерным проблемам социализации в различные возрастные периоды. 

2504 

К 59 

18.1 

Кокберн С. Пространство между нами: Обсуждение гендерных и национальных 

идентичностей в конфликтах / Пер. с англ. М Торхшоевой. – М.: Идея-Пресс, 2002. – 256с. 

Книга посвящена актуальной проблеме – как женщины пытаются выжить в национальных, 

военных и религиозных конфликтах и войнах (Ирландия, Югославия, Израиль). 

2173 

К 59 

18.1 

Кокберн С. Пространство между нами: Обсуждение гендерных и национальных 

идентичностей в конфликтах / Пер. с англ. М. Торхшоевой. – М.: Идея-Пресс, 2002. – 256с. 
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Книга английской исследовательности посвящена ставшей и для нас актуальной проблеме – 

как женщины пытаются выжить а национальных, военных и религиозных конфликтах и 

войнах (Ирландия, Югоставия, Израиль). 

1739 

Л 13 

18.1 

Лавриненко Н.В. Женщина: самореализация в семье и обществе (Гендерный аспект). – К.: 

ВИПОЛ, 1999. – С. 172 

В книге обобщены результаты многолетних исследований автора по проблемам гендерного 

(социополового) неравенства в украинском обществе. 

1565 

Л 17 

18.1 

Лазар І.Г. Гендерна політика: поняття, визначення, управлынські підходи: словник-довідник. 

Видання 2-ге, доповнене. – Львів: Ліга-Прес, 2006. – 178 с. 

Подано понад 300 понять, визначень із гендерної проблематики, які є важливою складовою 

механізму державного управління. Запропоновано інформацію про міжнародні та національні 

документи, діяльність неурядових жіночих організацій та інші міжнародні й українські 

відомства, які займаються гендерними проблемами. 

1014 (ІПСП) 

Л 38 

18.1 

Левченко К.Б. Людина. Свобода. Демократія. Наукове видання. – К.: „Юрисконсульт”, 2006. – 

621 с. 

До книжки увійшли вибрані статті, написані від початку 90-х років минулого століття до кінця 

2006 року. Вони присвячені різноманітним темам з філософії, права, політології, соціології, 

соціальної педагогіки та інших гуманітарних дисциплін, які знаходяться у сфері наукових 

інтересів автора. 

4292 

М 18 

18.1 

Малес Л. В. Основи ґендерного аналізу в дисциплінах соціогуманітарного циклу. Методичні 

рекомендації. - К.: Златограф, 2004. - 26 с. 

Методичну розробку присвячено актуальним проблемам застосування принципів ґендерного 

аналізу у соціальних та гуманітарних дисциплінах як дотримання принципу рівноправності 

статей, заохочення їхнього рівноправного співробітництва та взаємної поваги, адекватного 

відображення у навчальному матеріалі досвіду як чоловіків, так і жінок. У методичній 

розробці висвітлюється широкий спектр питань, пов'язаних із становленням ґендерних теорій, 

визначенням основних теоретичних та світоглядних засад ґендерного аналізу, їх застосування 

у всьому корпусі соціального та гуманітарного знання. 

б/н (ІПСП) 

М 20 

18.1 

Малишева М.М. Современный патриархат. Социально-экономическое эссе. - М.: Academia, 

2001. – 352 с. 

В книге дается оценка патриархата как системы организации социума, сохраняющей и 

усиливающей свои позиции.  

2806 
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М 48 

18.1 

Мельник Т. М. Міжнародний досвід гендерних перетворень. – К: Логос, 2004. – 320 с. 

У пропонованій книжці розглянута світова державна Тендерна політика на міжнародному 

рівні, тендерний зміст або окремі його аспекти в міжнародно-правових актах у різних сферах, 

прийнятих ООН та європейськими структурами.  

985 (ІПСП); 3960 

М 54 

18.1 

Методичні рекомендації з організації та проведення гендерних відео клубів / [авт..-уклад. С. В. 

Которва-Олійник, О. Л. Остапчук]. – Житомир: Вид-во Житомирського державного 

університету імені Івана Франка, 2012. – 132 с. 

У методичних рекомендаціях описано технологію організації та проведення гендерних відео 

клубів як сучасної форми гендерної просвіти учнівської і студентської молоді.  

1500 (ІПСП) 

Ж 56 

18.1 

Менегетти А. Женщина третьего тысячелетия. / Пер. с итальянского Славянской ассоциации 

Онтопсихологии. – М.: ННБФ «Онтопсихология», 2001. – 256 с. 

Предлагаемая читателю уникальная книга – глубокий философско-психологический труд, 

посвященный основам женской психологии. Книга раскрывает как истоки красоты женщины, 

так и паталогические механизмы, ведущие ее к разрушению самой себя и своих близких. 

1591 

С 44 

18.1 

Методична розробка «Гендерний аналіз соціополітичних процесів» утримує виклад основних 

шляхів, напрямків становлення та сфер застосування ґендерного аналізу. На прикладі 

традиційних та сучасних суспільствознавчих концепцій у виданні показано, як застосування 

гендеру з аналітичними цілями спроможне змінювати саме поле соціального дослідження. 

Демонструються його перспективи та значний пізнавальний потенціал у вивченні нових 

соціальних та політичних явищ і процесів. Показано, що сфера застосування ґендерного 

аналізу включає всі види суспільних відносин, а тому використовується у всіх соціальних та 

політичних дисциплінах та відповідних практичних дослідженнях. 

638 (ІПСП) 

М 54 

18.1 

Методичні рекомендації щодо гендерних особливостей формування здорового способу життя 

молоді (для фахівців). / укладач Ю.М. Галустян, Київ, 2005. – 28 с. 

4003; 4324 

М 71 

18.1 

Міщик Л.І. Теоретичні основи інтеграції тендерного підходу у професійній підготовці 

студентів: Монографія. – Запоріжжя: «Просвіта», 2008. – 114 с. 

У монографії розглядаються проблеми інтеграції тендерного підходу в національній системі 

вищої освіти на сучасному етапі її розвитку. 

819 (ІПСП); 829 (ІПСП) 

Н 15 

18.1 
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Навчальна програма курсу «Основи теорії гендеру» / Уклад. Н. Д. Чухим. - К.: Факт, 2003. - 84 

с. 

679 (ІПСП) 

Н 83 

18.1 

Нормативно-методичні основи ґендерних перетворень / Київ. Школа Рівних Можливостей: - 

К., 2004. - 260 с. 

До збірника увійшли міжнародні та вітчизняні нормативні й методичні документи з ґендерної 

проблематики, базові для формування національних ґендерних стратегій та планів дій у сфері 

ґендерних перетворень. Збірник може служити хрестоматією, методичним та навчальним 

посібником для учасників/учасниць тренінгів та семінарів, які отримують ґендерну освіту, а 

також — посібником для державних службовців, науковців і педагогів, що працюють у сфері 

утвердження рівних прав і можливостей жінок та чоловіків. 

665 (ІПСП) 

О-11 

18.1 

О муже (N) оственности: Сборник статей / Сост. С.Ушакин. – М.: Новое литературное 

обозрение, 2002. – 720 с. 

Анализ форм «мужественности», предпринятый в данном сборнике, во многом является как 

попыткой «адаптировать» к российским условиям западные теоретические концепции и 

схемы, так и коллективным усилием противопоставить  зачастую абстрактным и безликим 

рассуждениям о наследии «отечественного патриархата» конкретный анализ специфических 

форм его проявления.  

1728 

О-13 

18.1 

Обеспечение равенства полов: политика стран Западной Европы. / Под ред. Ф. Гардинер. – М.: 

Идея – Пресс, 2000. – 312 с. 

Первый на русском языке сборник статей ведущих специалистов – политологов, социологов, 

экономистов и юристов – стран Западной Европы, знакомящий с теорией и практикой 

обеспечения равенства полов в странах Европейского сообщества. 

1255 

О-34 

18.1 

Овсієнко Н.  16 Днів протидії тендерному насильству: Інформаційно-методичний посібник по 

проведенню акції „16 Днів протидії тендерному насильству” в Україні / Н. Овсієнко, К. 

Шендеровський. – К.: Winrocrk International, 2003. – 60 с. 

3644; 3277 

О-75 

18.1 

Основи теорії гендеру: Навчальний посібник. – К.: «К.І.С.», 2004. – 536 с. 

Навчальний посібник спрямований на те, щоб цілісно й у систематизованій формі подати 

основні поняття, структуру й тематику гендерних досліджень як предмета 

міждисциплінарного вивчення. 

491 (ІПСП); 1130 (ІПСП) 

О- 91 

18.1 
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Офіційні документи Європейської спільноти щодо гендерної рівності / Вісник Програми 

сприяння парламенту України університету Індіани. – К., 2004. – 71 с. 

б/н (ІПСП) 

О-93 

18.1 

Оцінка участі жінок у суспільно-політичному житті Тернополя. Дослідження у сфері 

гендерної політики., Тернопіль, 200. – 25 с. 

1077 

О-64 

18.1 

Очима жінок: Гендерний ярмарок. – 2002. - №1. – 56 с. 

3166 

П 30 

18.1 

Петрова Р. Г. Гендерология и феминология: Учебное пособие. — 4-е изд. — М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2008. — 232 с. 

Учебное пособие раскрывает основные методологические подходы к исследованию проблем 

пола и тендера. Рассматриваются стереотипы маскулинности и фемининности в обществе, 

мифы и предрассудки о женщине. Обсуждаются вопросы особенностей гендер- но-

ориентированной социальной работы с различными категориями мужчин и женщин, 

попавших в трудную жизненную ситуацию. Приводятся примеры тестовых заданий для 

самоконтроля знаний, разбираются конкретные ситуативные случаи. 

4414 

П 32 

18.1 

Підготовка волонтерів до реалізації ідеї гендерної рівності: Методичні рекомендації. / Авт.-

упоряд. О. Л. Остапчук, Н. П. Павлик, С. В. Котова-Олійник. – Житомир, 2009. – 160 с. 

У виданні представлена технологія підготовки волонтерів закладів освіти та громадських 

об’єднань до реалізації ідеї гендерної рівності. Структура методичних рекомендацій містить 

розгорнуті плани тренінгових занять, напрацювання волонтерів, досвід проведення масових 

заходів на гендерну тематику. 

1503 (ІПСП) 

П 49 

18.1 

Пол. Гендер. Культура. Немецкие и русские исследования. Сб. ст. / Под ред. Э. Шоре, К. 

Хайдер..; Пер. с нем. Н.Носовой. - Вып. 2. – М.: РГГУ, 2000. – 261 с. 

Второй выпуск сборника статей немецких и российских авторв посвящен теоретическим и 

прикладным аспектам гендерных исследований, восприятию идей и подходов феминистской и 

гендерной критики в современной России. 

1234 

П 49 

18.1 

Пол.Гендер. Культура. Немецкие и русские исследования. Сб. ст. / Под ред. Э. Шоре, К. 

Хайдер.; Пер. с нем. Н.Носовой. -  Вып. 1. – М.: РГГУ, 1999. – 214 с. 

1233 

П 56 

18.1 
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Понуждаев Э. А. Основы гендерологии. Философия, стратегия и тактика управления 

персоналом. – М.: Издательство „ZD-type”, 2003. – 279 с. 

Книга может быть полезна всем, кому в контексте мировой и отечественной культуры 

интересны такие социальные явления и процессы, как половой диморфизм и постэгалитаризм, 

маскулинность и фемининность, семья и брак, а также различные аспекты сексологии, 

андрологии и феминологии. 

3772 

П 69 

18.1 

Практикум по гендерной психологии / Под ред. И.С. Клециной. – СПб.: Питер, 2003. – 479 с. 

В данной книге представлены методические разработки практических и семинарских занятий 

по гендерной психологии. 

3312 

П 78 

18.1 

Проблеми гендерної рівності в Чернігівській області та шляхи їх вирішення: матеріали 

обласної науково-практичної конференції / Голова редколегії І.В.Дорожкіна. – Чернігів, 2005. 

– 240 с. 

б/н (ІПСП) 

Л 68 

18.1 

Програма і методичні рекомендації до курсу «Гендерні проблеми сталого розвитку України» / 

За редакцією Лобанової Л.С., Ніколаєнко Т.С. – К., 200. – 49 с. 

б/н 

П 78 

18.1 

Проект четвертої та п’ятої (об’єднаної) періодичної доповіді про виконання в Україні 

Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок: Періодична доповідь. – 

К.: АТ “Видавництво “Столиця”, 1998. – 52 с. 

Під час написання проекту періодичної доповіді використані статистичні показники та дані 

соціологічних досліджень, а також діючі нормативні акти стосовно реалізації прав жінок в 

українському суспільстві. 

3015 

Р 49 

18.1 

Рівні права – рівні можливості: Тренінг з гендерної проблематики: Методичні рекомендації / 

В. Ущенко, О. Ловка, Т.Бєлавіна; Ред. Т.Хілько. – К., 2002. – 30 с. 

б/н (ІПСП) 

Р 58 

18.1 

Робота за кордоном: сподівання та реальність / Державний центр зайнятості, Міністерство 

праці та соціальної політики України, Міністерство закордонних справ України. – К., 2004. – 

68 с. 

Видання містить поради щодо працевлаштування, як захистити себе від торговців людьми. 

3726 

Р 85 

18.1 
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Руководящие принципы по пересмотру законодательства против торговли людьми (с особым 

акцентом на регион юго-восточной Европы) / Доклад подг. А. Картуш ОБСЕ/БДИПЧ; Бюро по 

Демократическим Институтам и Правам Человека. – К., 2001. – 152 с. 

Данные руководящие принципы являются ценным инструментом для неправительственных 

организаций в их стремлении влиять на улучшение законодательства по борьбе с торговлей 

людьми. 

3832 

С 51 

18.1 

Смоляр Л. Минуле заради майбутнього. Жіночий рух Наддніпрянської України ІІ пол. ХІХ – 

ХХ ст. Сторінки історії: Монографія. – Одеса: Астропринт, 1998. – 408 с. 

Монографія являє собою комплексне дослідження жіночого руху Наддніпрянської України ІІ 

пол. ХІХ – ХХ ст. в історичному та соціокультурному аспекті. 

1539 

С 69 

18.1 

Соціальне становище сільської жінки в Україні. – К.: Академпрес, 1998. – 136 с. 

Автори збірника, спираючись на результати соціологічних досліджень та статистичні 

матеріали, висвітлюють різні аспекти соціального становища сучасної сільської жінки. Аналіз 

поставленої проблеми здійснено на основі тендерного підходу, а також у порівнянні зі 

становищем міських жінок. Вирішення питання сприятиме покращенню становища сільських 

жінок в Україні. 

654 

С 76 

18.1 

Становище дітей та жінок в Україні: Ситуаційний аналіз / ЮНІСЕФ;Укр.ін.-т соц. досліджень. 

- К., 2001.-62с. 

Ця доповідь присвячена ситуаційному аналізу положення дітей та жінок в Україні. Доповідь 

базувалась на аналізі статистичних даних, що вміщує показники за період 1991-2000 рр. І 

представлених у вигляді матриці з відповідною структурою 

2001 

С 78 

18.1 

Статистика мова скупа...Інформаційний бюлетень – К., 2000. – №4. - 16с. 

Проблеми, які виникають у суспільстві, насамперед зачіпають жінок. Це розрив в оплаті праці, 

можливість зробити кар’єру, неповне використання освітнього та професійного потенціалу 

жінок, дискримінація при звільненні та наймі на роботу. Усі ці фактори впливають на 

матеріальне становище жінок, сприяють фемінізації бідності. Потрібно також врахувати, що 

жінки несуть подвійне навантаження – мається на увазі праця на виробництві та ведення 

домашнього господарства, виховання дітей. Утім, про конкурентоспроможність жінок на 

ринку праці, їх здоров’я, освіту та решту важливих складових буття більш повну картину 

додають статистичні дані. 

661 

С 83 

18.1 

Стратегії змін для досягнення ґендерної рівності у місцевому самоврядуванні в Україні. - К.: 

Стилос. - 84 с. 
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У пропонованій роботі висвітлюються актуальні проблеми сучасних реалій у місцевому 

самоврядуванні з позицій ґендерного підходу. Зроблено аналіз правових, політичних, 

психологічних, економічних аспектів забезпечення ґендерної рівності в органах місцевого 

самоврядування, запропоновані стратегії змін для досягнення ґендерної рівності у місцевому 

самоврядуванні в Україні. 

3416 

С 63 

18.1 

Стратегії утвердження правової свідомості та подолання гендерного насильства у всіх ферах. – 

Львів, 2006.- 51 с. 

Видання присвячене аналізу гендерних цінностей в соціальному розвитку, гендерної 

культури, підвищення ролі права, держави. Подано аналіз ситуації з насильством в сім’ї та 

торгівлею людьми в Україні та засоби протидії. 

4277 

С 91 

18.1 

Сучасний стан та актуальні завдання у сфері попередження тендерного насильства. – К.: 

Парламентське вид-во, 2006. – 72 с. 

683 (ІПСП) 

 

Т 33 

18.1 

Теория и методология гендерных исследований: Курс лекций / Под общ. ред. О.А.Ворониной. 

– М.: МЦГИ – МВШСЭН – МФФ, 2001. – 416 с. 

Курс лекций и теории и методологигендерных исследований адресован прежде всего 

преподавателям университетов для использования этих материалов при подготовке 

спецкурсов и для включения гендерного подхода в традиционные учебные программы 

гуманитарных и общественных дисциплин. 

3247 

У 45 

18.1 

Укрепление позиций женщин в профсоюзах (в странах, переживающих переходной период): 

Май 2001 / Разр. А. Гинарару, Я. Петрович; ICFTU – Международная конференция свободных 

профсоюзов. – 81 с. 

Тренировочная программа для преподавателей профсоюзов. 

2980 

Ф 35 

18.1 

Федькович Г., Поцюрко Р., Трохим I., Чумало М. Гендерна та вікова дискримінація на ринку 

праці в Україні: порівняльний аналіз законодавства, дослідження та моніторинг, досвід 

громадянського представництва. – Львів : Видавництво Національного університету 

"Львівська політехніка", 2006. - 104 с. 

Видання здійснено в рамках проекту "Подолання тендерної та вікової дискримінації на ринку 

праці в Україні: навчання та програма дій", який був реалізований Західноукраїнським 

центром "Жіночі перспективи" за підтримки Делегації Європейської Комісії в Україні. У 

книжці висвітлено основні здобутки та результати проекту. 

614 (ІПСП) 

Ф 79 
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18.1 

Формування гендерного паритету в контексті сучасних соціально-економічних перетворень: 

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 5-7 грудня 2002 р.) / Упор. 

А.Толстокорова. – К.: Український ін-т соціальних досліджень, 2002. – 222 с. 

3164 

Ф 79 

18.1 

Формування сучасного світогляду жінок і чоловіків щодо необхідності гендерних перетворень 

у суспільстві шляхом застосування сучасних технологій та механізмів розвитку ідеології 

ґендерного паритету: Матеріали наук.-практ. конф. та регіон, семінарів-практикумів / Голова 

редкол. М. А. Орлик. - К.: ІВЦ "Видавництво «Політехніка»", 2004. - 396 с. 

Уміщено матеріали науково-практичної конференції, проведеної 29 вересня 2004 р. в м. Києві 

Спілкою жінок України за сприяння Канадсько- українського ґендерного фонду Посольства 

Канади в Україні, у роботі якої взяли участь керівники та активісти регіональних організацій 

Спілки жінок України, представники Міністерства України у справах сім'ї, дітей та молоді, 

провідні науковці, молоді вчені. Подано також окремі виступи учасників семи регіональних 

семінарів- практикумів, які протягом грудня 2003 - липня 2004 pp. були проведені в містах 

Черкасах, Чернігові, Харкові, Миколаєві, Тернополі, Чернівцях, Дніпропетровську і охопили 

всі регіони України. 

681 (ІПСП) 

Ц 60 

18.1 

Цілі Розвитку Тисячоліття Україна / Міністерство економіки та з питань європейської 

інтеграції України; Ю. Андрійченко, Р.Дорошевич, Л. Мусіна. – К., 2003. – 23 с. 

Ця аналітична доповідь призначена для дискусії з метою формування реальних цілей шляхом 

широкого їх обговорення та удосконалення з урахуванням отриманих зауважень. Особлива 

увага приділяється визначенню остаточних дефініцій, прогнозним розрахункам. 

3172 

Э 40 

18.1 

Экономика и социальная политика: гендерное измерение: Курс лекций / Под ред. М.М. 

Малышевой. – М.: Academia, 2002. – 288 с. 

В основу книги положены лекции, прочитанные российскими специалистами в ходе 

реализации проекта «Распространение гендерных знаний в России». 

2832 

Я 11 

18.1 

Я – успішна жінка. - К., 1999. – 91с. 

Ця книга пропонується жінкам, які не байдужі до себе, прагнуть постійного 

самовдосконалення, хочуть знайти своє місце в житті, активно шукають працю, що їх 

влаштовувала б, чи започатковують свою справу. 

617 

Я 44 

18.1 

Як навчити школярів долати гендерне стереотипи : конспекти занять : навч. посібник. – К., 

2011. – 804 с. 

Навчальний посібник орієнтований на ознайомлення вчителів, шкільних психологів та 

соціальних педагогів з основами тендерних знань та способами їх передачі учням різного 
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шкільного віку. Автори пропонують інноваційні підходи до проблеми розвитку тендерної 

компетентності учнівської молоді. Посібник допоможе вчителю разом із учнями відповісти на 

питання, чому тендерні стереотипи стають на заваді освітньому, професійному, 

громадянському розвитку особистості, навчити дівчаток і хлопчиків розпізнавати та 

звільнятись від їхнього впливу на поведінку та взаємини статей. 

1357 (ІПСП) 

П68 

18,1 

Правове регулювання гендерної рівності у трудових відносинах : міжнародні стандарти та 

громадська думка – К., 2010 – 96 с. 

 

У книзі містяться результати комплексного науково-практичного і соціологічного 

дослідження міжнародно-правового та законодавчого забезпечення гендерної рівності в 

трудових відносинах в аспекті відповідальності за сексуальні домагання ,а також стану 

дотримання правових норм у цій сфері. 

1521 
 

18.1 

Гендер та органік. – Київ : Органік Прінт, 2010 – 80 с. 

Посібник «Гендер та органік» спрямований на те, щоб тілісно і у систематизованій формі 

подати основні поняття гендерної політики та гендерної рівності у сільському 

господарстві. 

б\н 

 

19.3 

Популяризація здорового способу життя серед учнівської молоді : навч. посіб., 2-е вид., 

перероб. і доповн. / Н.Захарова, О.Гуренко. – Донецьк : ЛАНДОН- ХХІ, 2011. – 214 с. 

Навчальний посібник є доповненим виданням, яке було надруковано у 2009 р. та 

розраховано на науковців, викладачів, соціальних педагогів, студентів вищих навчальних 

закладів  та всіх тих, хто цікавиться проблемами популяризації здорового способу життя. 

1570 

 

 

 

 18.2. Торгівля людьми 
А 57 

18.2 

Альманах інноваційних технологій: практика та перспективи. За заг.ред. К.Б.Левченко. – К., 

2007-2008. – 84 с. 

Альманах інноваційних педагогічних технологій висвітлює найкращий досвід превентивної 

роботи з проблеми запобігання торгівлі людьми. 

б/н (ІПСП) 

А 57 

18.2 

Альманах передовых технологий профилактики торговли людьми : практика и перспективы / 

Е. Левченко, Л. Ковальчук – изд. 2-е испр. и доп. – К., 2011. – 132 с. 

1395 (ІПСП) 

А 64 
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18.2 

Анализ работы «горячих линий» по предотвращению торговли людьми в Украине и 

возможные пути их развития / Е. Левченко, О. Калашник, И. Шваб; Под ред. Е.Левченко. – К.: 

Украинский институт социальных исследований, 2004. – 84 с. 

В книге рассматриваются опыт и проблемы работы а Украине системы «горячих линий» 

(служб «Телефона доверия»), организации телефонного консультирования по вопросам 

противодействия торговле людьми и оказания помощи потерпевшим. 

3630 

Б 90 

18.2 

Будь обережною і уважною... щоб не стати жертвою торгівлі людьми – К., 1991. – 8 с. 

631 

В 18 

18.2 

Варто знати : захист прав та інтересів постраждалих від торгівлі людьми. – К., 2006. – 36 с. 

21 (ІПСП) 

В-80 

18.2 

Впровадження програми виховної роботи з учнями щодо питань протидії торгівлі 

людьми «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція»  навч.-

метод.посіб.(для інститутів післядипломної пед..освіти)/авт.-упор. І.Д.Звєрєва, Ж.В.Петрочко, 

Т.П.Цюман, В.С.Петрович, Н.О.Москвіна, А.М.Шеламкова; за аг.ред. І.Д.Звєрєвої, 

Ж.В.Петрочко. – К.:Видавництво ФО-П Буря О.Д.,2014.,- 156с. 

Навчально-методичний посібник підготовлено в рамках проекту «Попередження торгівлі 

людьми шляхом розвитку соціальної роботи та мобілізації громад», що впроваджувався 

Представництвом Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні у партнерстві з 

Українським фондом «Благополуччя дітей» та Західноукраїнським ресурсним центром за 

фінансової підтримки Швейцарської Конфедерації. 

1649 

 

Г 67 

18.2 

Горбунова О. Г. Запобігання торгівлі жінками: Посібник для вчителів навчальних закладів 

системи загальної середньої школи / О.Г. Горбунова, К.Б. Шевченко, Л.Л.  Савич. – Х.: Вид. 

Ун – ту внутр. Справ, 2000. – 184с. 

У книзі запропоновані нові теми для висвітлення курсу з прав людини, зокрема, приділено 

увагу проблемі торгівлі жінками, визначення цього терміну та історії проблеми; розглядається 

міжнародна та національна законодавча база щодо запобігання торгівлі жінками; 

висвітлюється діяльність неурядових та міжнародних організацій по запобіганню цього лиха. 

Автори посібника пропонують широкий перелік виховних заходів – від превентивної 

освітянської кампанії серед учнівської та студентської молоді до організації просвітницької 

роботи з батьківською громадськістю. Для педагогів, викладачів загальноосвітніх шкіл, 

студентів вузів педагогічного та юридичного профілю, представників правоохоронних органів 

та неурядових організацій, широкої громадськості. 

674 

Д 50 

18.2 
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Діяльність органів внутрішніх справ по запобіганню торгівлі людьми: Навч. посібник / За ред. 

О.М. Бандурки. – Харків: Видавництво НУВС, 2001. – 244 с. 

Посібник розраховано на викладачів, курсантів та слухачів вузів системи МВС України, 

студентів юридичних вузів, працівників підрозділів ОВС по боротьбі зі злочином, пов’язаним 

із торгівлею людьми, слідчих органів прокуратури та усіх, хто цікавиться проблемою торгівлі 

людьми. 

1079 

Д 18 

18.2 

Данильчук Л. О. Соціальна профілактика торгівлі людьми засобами інформаційно-

комунікаційних технологій : теорія і методика : монографія / Лариса Олексіївна Данильчук. – 

Хмельницький : ФОП Цюпак А. А. , 2014. – 496 с. 

У монографії представлені результати дослідження теоретико – методичних засад соціальної 

профілактики торгівлі людьми засобами інформаційно-комунікаційних технологій.  

1603 

Д 58 

18.2 

Довідник з проблеми запобігання торгівлі жінками для консультантів «Телефонів Довіри». // 

Випуск 2.,Ла Страда – Україна, 1998. – 40 с. 

Другий випуск Довідника для консультантів «Телефонів Довіри» є продовженням 

узагальнення досвіду роботи Міжнародного жіночого правозахисного центру «Ла Страда – 

Україна» та роботи « Телефону Довіри» з проблем запобігання торгівлі жінками. 

2099 

Д 58 

18.2 

Довідник з проблеми запобігання торгівлі жінками для консультантів «Телефонів довіри» : 

випуск 1. – К., 1998. – 41 с. 

Довідник для консультантів "Телефонів Довіри" є першою спробою узагальнити досвід роботи 

"Телефону Довіри" з проблем запобігання торгівлі жінками.  

2101 

Д 58 

18.2 

Довідник з проблеми запобігання торгівлі жінками для консультантів «Телефонів довіри» : 

випуск 3. – К., 1998. – 42 с. 

Третій випуск Довідника для консультантів "Телефонів Довіри" є продовженням узагальнення 

досвіду роботи "Телефону Довіри" Міжнародного жіночого правозахисного центру "Ла 

Страда - Україна" з проблем запобігання торгівлі жінками. 

2100 

Д 58 

18.2 

Довідник з проблеми запобігання торгівлі жінками для консультантів «Телефонів довіри» : 

випуск 4. – К., 1998. – 42 с. 

Четвертий випуск Довідника для консультантів "Телефонів Довіри" є продовженням 

узагальнення досвіду роботи "Телефону Довіри" Міжнародного жіночого правозахисного 

центру "Ла Страда - Україна" з проблем запобігання торгівлі жінками. 

2098 

Д 68 

18.2 
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Допомога жінкам, які потерпіли від торгівлі людьми : інформаційно-практичний посібник. – 

К., 2003. – 114 с. 

3274 

Д 68 

18.2 

Допомога жінкам, які потерпіли від торгівлі людьми: Інформ.-метод. посіб. для тренінгових 

занять в групі та індивідуальної самопідготовки спеціалістів соціальних служб молоді м. 

Києва / Жіночий Консорціум України. – К., 2003. – 46 с. 

3202 

Е 45 

18.2 

Екстремальні ситуаціі в житті жінки: З досвіду роботи телефонних консультантів / За заг. ред. 

Л.О.Савчука. – Луцьк: ВОЦССМ, 2001. – 30 с. 

978 

З-33 

18.1 

Запобігання домашньому насильству і торгівля жінками: Підручник з проведення тренінгів / 

Р.Безпальчата; Жіночий Консорціум України. – К., 2002. – 256 с. 

Ця книга створювалася аби стати своєрідним тренерським довідником, надійним джерелом 

допомоги і практичних порад. Вона підсумовує дворічний досвід проведення тренінгів у 

рамках виконанню проекту “ Громадські ініціативи у запобіганні домашнього насильству і 

торгівлі жінками”. 

433 (ІПСП) 

З-33 

18.2 

Запобігання торгівлі дітьми та комерційній сексуальній експлуатації. Посібник для 

проведення тренінгів. За загальною редакцією К.Б.Левченко - К.: "Юрисконсульт", 2006. -95 с. 

Посібник висвітлює актуальні проблеми захисту прав дітей, зокрема протидії торгівлі дітьми 

та комерційній сексуальній експлуатації. Він складається з трьох розділів, відповідно до 

тематики тренінгів: "Організація соціальної профілактики торгівлі дітьми та їх комерційної 

сексуальної експлуатації1, "Організація соціальної реабілітації дітей, що потерпіли від 

торгівлі людьми та комерційної сексуальної експлуатації", "Організація захисту прав дитини, 

потерпілої від торгівлі людьми та комерційної сексуальної експлуатації". 

26 (ІПСП); 4609 

З-33 

18.2 

Запобігання торгівлі людьми в системі професійно-технічної освіти : навч.-метод, посіб. / І. Д. 

Зверева, P. M. Зеленський, Н. С. Калашник [та ін.]; Міжнар. жін. правозахисн. центр "Ла 

Страда- Україна". - К.:  Україна, 2008. - 284 с. 

Навчально-методичний посібник присвячено питаням організації та здійснення діяльності із 

запобігання торгівлі людьми в системі професійно-технічної освіти. Представлено основні 

результати дослідження вразливості учнів ПТНЗ до потрапляння в ситуації торгівлі людьми та 

дані про стан профілактичної діяльності у цьому напрямі. Подано загальний огляд ситуації з 

торгівлею людьми та трудовою міграцією в Україні; аналіз зв'язку торгівлі людьми з такими 

порушеннями прав людини, як насильство та жорстоке поводження, експлуатація дитячої 

праці, сексуальна експлуатація; описано чинне нормативно-правове забезпечення роботи із 

запобігання торгівлі людьми в системі ПТНЗ, наведено приклади та шляхи посилення протидії 



350 

 

торгівлі людьми. Окремий розділ вміщує методичні рекомендації і практичні розробки 

організації та проведення заходів із профілактики торгівлі людьми.  

991 (ІПСП) 

З-33 

18.2 

Запобігання торгівлі людьми: взаємодія органів державної влади, міжнародних та неурядових 

організацій / Ю. М. Галустян, Т. О. Дорошок, М. І. Дебелюк. – К.: Державний інститут 

проблем сім’ї та молоді, 2004. – 80 с. 

Дана книга містить звіт про виконання Комплексної програми протидії торгівлі людьми за 

2003 рік, результати аналізу соціально-економічних чинників торгівлі людьми, є проведеного 

Державним інститутом проблем сім’ї та молоді, та інформаційно-методичні матеріали. 

3814 

З-33 

18.2 

Запобігання торгівлі людьми та експлуатації дітей: Навч.-метод. посібник. / К.Б. Левченко, 

О.А. Удалова, І.М. Трубавіна та ін.; Заг. ред. К.Б. Левченко та О.А. Удалової. - К.: 

«Юрисконсульт», 2006. - 210 с. 

Навчально-методичний посібник присвячено висвітленню актуальних проблем у галузі 

дотримання прав людини, зокрема прав дитини. У ньому розглядаються питання правових та 

освітніх заходів запобігання тендерному насильству, жорстокому поводженню з дітьми, 

викорененню найгірших форм дитячої праці тощо, що групуються навколо основного 

питання, з яким вони тісно пов'язані - запобігання торгівлі людьми. Ці явища мають багато 

спільних чинників виникнення та поширення, схожі заходи протидії, що здійснюються 

державними, міжнародними та неурядовими організаціями, нормативно-правове забезпечення 

на міжнародному та національному рівнях. Перелічені питання знайшли своє відображення у 

розділах книги. Автори також розробили та зібрали різноманітний методичний матеріал для 

проведення заходів із попередження негативних явищ у суспільстві серед учнівської та 

студентської молоді, батьків. 

351 (ІПСП); 407 (ІПСП) 

З-30 

18.2 

Запобігання торгівлі людьми: економічні проблеми та шлях їх вирішення: Матеріали 

Міжнародної конференції 21-22 жовтня 2002 року / О.М. Бандурка, В. С. Венедиктов, В.А. 

Гошовська; Ред. Д. П. Попов. – К.: Ви-во ПП „СДМ-Студіо”, 2002. – 167 с. 

4021;4274 

З-33 

18.2  

Запобігання торгівлі людьми: Навч. – метод. посібник. - Харьків: Вид. – во нац. ун. – ту внутр. 

справ, 2001. – 176 с. 

У книзі викладено теми курсу з дотримання прав людини. Зокрема, приділено увагу приділено 

торгівлі людьми, визначенню цього терміна та історії проблеми; висвітлюється діяльність 

неурядових та міжнародних організацій по запобіганню цього лиха. 

1686 

З-38 

18.2 

Заходи української держави щодо запобігання торгівлі жінками та дітьми. – К., 2001. – 17с. 

615 

І-24 
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18.2 

Іващенко В. О. Торгівля жінками та дітьми (кримінологічні та кримінально- правові аспекта 

боротьби). Монографія-К.: Атіка, 2004 - 112 с.  

У монографії розглядається комплекс проблем теоретичного і практичного характеру, 

пов'язаних із розробленням організаційно-правових заходів боротьби з торгівлею жінками і 

дітьми. Аналізуються міжнародно-правові акти, призначені для боротьби з цим злочином, і 

встановлюється ступінь їхньої дієвості в національному законодавстві. Подано 

кримінологічну характеристику торгівлі жінками та дітьми, а також протиправних діянь, 

пов'язаних із нею. На підставі цього розглядаються способи й засоби вдосконалення 

вітчизняного законодавства про заборону торгівлі людьми. 

3671 

И 74 

18.2 

Інформаційний вісник. – 2004. – № 15.  – 72 с. 

Вісник включає інформаційно-аналітичні, науково-методичні матеріали, нормативні 

документи з питань вищої освіти. 

3896 

Р 69 

18.2 

Інформаційно-просвітницька робота з протидії торгівлі людьми [Текст]: метод. рек. / Наталія 

Романова, Наталія Гусак. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2011. – 159 с. 

До методичних рекомендацій увійшли матеріали, які знайомлять з процесом планування, 

розробки та проведення інформаційно-просвітницьких кампаній з протидії торгівлі людьми. У 

виданні описано особливості та специфіку інформаційно-просвітницької роботи, надано 

теоретичні та практичні матеріали щодо форм та методів, які використовуються в 

інформаційно-просвітницьких кампаніях. 

1295 (ІПСП) 

К 16 

18.2 

Как организовать деятельность по предотвращению торговли женщинами: Практическое 

пособие для тренингов. – К.: УИСИ, 2001. – 109 с. 

В книгу вошли примерные сценарии тренингов, посвященные вопросам предотвращения 

торговли людьми, в частности торговли женщинами, наиболее важные международные 

документы (извлечения) по этой проблеме, а также ряд историй девушек, пострадавших от 

данного вида преступной деятельности, материалы об опыте работы Международного 

женского правозащитного цетра «Ла Страда – Украина». 

823 

К 16 

18.2 

Как организовать работу телефона доверия по предотвращению торговли людьми. / Издание 

второе, перераб. и доп / Коллектив акторов - общ. ред. и составление Левченко Е.Б. - К.: 

„Юрисконсульт", 2006. — 144 с. 

Материалы, собранные в книге, представляют собой обобщенный опыт работы 

неправительственных организаций, организовавших консультирование и оказание помощи 

через телефоны доверия по проблеме предотвращения торговли людьми. Книга может быть 

интересной и полезной широкому кругу специалистов - прежде всего представителям 

неправительственных организаций, социальным работникам, педагогам, студентам правовых 
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отделений и отделений социальной работы, а также всем, кто ведет работу по продвижению 

прав человека. 

14 (ІПСП); 294 (ІПСП) 

 

Т 31 

18.2 

Телефон доверия. Служба экстренной психологической помощи для подростков и молодежи. 

– М., 1999. – 204 с. 

1080 (ІПСП) 

 

К 82 

18.2 

Кривошеев С. Обзор механизмов средств и правоохранительных мер для борьбы с торговлей  

людьми в Украине / C. Кривошеев. В.Куц, В. Соболев. – К., 2002.-112 с. 

2319 

О-14 

18.2 

Кривошеев С. Обзор механизмов, средств и правоохранительных мер для борьбы с торговлей 

людьми в Украине / С. Кривошеев, В. Куц, Василий Соболев. -112с. 

МОМ следует принципу, что гуманная и упорядоченная миграция приносит пользу мигрантам 

и обществу в целом. Будучи межправительственной организацией, МОМ вместе с партнерами 

по международному сообществу направляет свои усилия на содействие оперативному 

реагированию на неотложные миграционные проблемы; развитие понимания миграционных 

вопросов; стимулирование социального и экономического развития посредством 

миграционных процессов; работает в направлении достижения настоящего уважения 

человеческого достоинства и благополучия мигрантов. 

2894 

Н 17 

18.2 

Наден О.В. Торгівля жінками як кримінально-правова та соціальна проблема сучасності: 

Монографія. – К.: Атіка, 2004. – 288 с. 

У монографії комплексно розглянуті питання криміналізації всіх видів діяльності, пов’язаних 

з торгівлею людьми (таких як, проституція, нелегальна міграція, наркоторгівля). 

3669 

18.2 

«На межі». Д.Арочер, О.Трусова.  

б/н 

Н 34 

18.2 

Науково-практичний аналіз відповідності українського законодавства положенням Конвенції 

Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми: наук. Моногр. / Колектив авторів; за 

заг. ред. О.М. Бандурки, К.Б. Левченко, О.М. Литвинова. — X.: Видавництво «Права 

людини», 2011. — 244 с. 

У книзі представлені результати науково-практичного аналізу відповідності українського 

законодавства положенням Конвенції Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми; 

досліджені практика застосування законодавства та стан політики України у сфері протидії 

торгівлі людьми, представлено кращий вітчизняний та європейський досвід, проаналізовані 
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проблеми та труднощі та запропоновано рекомендації щодо вдосконалення державної 

політики у цій сфері. 

1399 (ІПСП) 

Н 49 

18.2 

Нелегальна міграція та торгівля жінками у міжнародно – правовому контексті: У 2-х 

кн.Кн.1.Ч.1. / За ред. Ю.С. Шемшученка. – К., 2001. – 1012 с. 

У науково- практичному та документально – джерельному комплексі вперше в країнах СНД та 

європейській практиці висвітлені актуальні проблеми запобігання нелегальної міграції та 

торгівлі людьми. 

1587 

Н 49 

18.2 

Нелегальна міграція та торгівля жінками у міжнародно – правовому контексті: У 2-х 

кн.Кн..2.Ч.4. / За ред. Ю.С. Шемшученка. – К., 2001. – 286 с. 

У науково- практичному та документально – джерельному комплексі вперше в країнах СНД та 

європейській практиці висвітлені актуальні проблеми запобігання нелегальної міграції та 

торгівлі людьми. 

1586 

Н 49 

18.2 

Нелегальна міграція та торгівля жінками у міжнародно – правовому контексті: У 2-х 

кн.Кн.2.Ч.3. / За ред. Ю.С. Шемшученка. – К., 2001. – 486 с. 

У науково- практичному та документально – джерельному комплексі вперше в країнах СНД та 

європейській практиці висвітлені актуальні проблеми запобігання нелегальної міграції та 

торгівлі людьми.  

1588 

Н 49 

18.2 

Нелегальна міграція та торгівля жінками у міжнародно – правовому контексті: У 2-х 

кн.Кн..1.Ч.2. / За ред. Ю.С. Шемшученка. – К., 2001. – 1012 с. 

У науково- практичному та документально – джерельному комплексі вперше в країнах СНД та 

європейській практиці висвітлені актуальні проблеми запобігання нелегальної міграції та 

торгівлі людьми. 

1585 

О-75  

18.2 

Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція : метод. посіб. для виховної роботи з 

учнями з питань протидії торгівлі людьми : 7клас; наук. кер. Та ред.. І. Д. Звєрєвої та Ж. В. 

Петрочко. – К.: ТОВ «Основа», 2012. – 188 с. 

Методичний посібник підготовлено в рамках проекту «Попередження торгівлі людьми 

шляхом розвитку соціальної роботи та мобілізації громад». Що впроваджувався 

Представництвом Міжнародної організації з міграції в Україні у партнерстві з Українським 

фондом «Благополуччя дітей» та Західноукраїнським ресурсним центром за фінансової 

підтримки Швейцарської Конфедерації. 

1391(ІПСП) 

О-75  

18.2 



354 

 

Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція : метод. посіб. для виховної роботи з 

учнями з питань протидії торгівлі людьми : 9 клас; наук. кер. Та ред.. І. Д. Звєрєвої та Ж. В. 

Петрочко. – К.: ТОВ «Основа», 2012. – 164 с. 

Методичний посібник підготовлено в рамках проекту «Попередження торгівлі людьми 

шляхом розвитку соціальної роботи та мобілізації громад». Що впроваджувався 

Представництвом Міжнародної організації з міграції в Україні у партнерстві з Українським 

фондом «Благополуччя дітей» та Західноукраїнським ресурсним центром за фінансової 

підтримки Швейцарської Конфедерації. 

1388(ІПСП) 

О-75  

18.2 

Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція : метод. посіб. для виховної роботи з 

учнями з питань протидії торгівлі людьми : 11 клас; наук. кер. Та ред.. І. Д. Звєрєвої та Ж. В. 

Петрочко. – К.: ТОВ «Основа», 2012. – 132 с. 

Методичний посібник підготовлено в рамках проекту «Попередження торгівлі людьми 

шляхом розвитку соціальної роботи та мобілізації громад». Що впроваджувався 

Представництвом Міжнародної організації з міграції в Україні у партнерстві з Українським 

фондом «Благополуччя дітей» та Західноукраїнським ресурсним центром за фінансової 

підтримки Швейцарської Конфедерації. 

1387(ІПСП) 

О-75  

18.2 

Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція : метод. посіб. для виховної роботи з 

учнями з питань протидії торгівлі людьми : 10 клас; наук. кер. Та ред.. І. Д. Звєрєвої та Ж. В. 

Петрочко. – К.: ТОВ «Основа», 2012. – 140 с. 

Методичний посібник підготовлено в рамках проекту «Попередження торгівлі людьми 

шляхом розвитку соціальної роботи та мобілізації громад». Що впроваджувався 

Представництвом Міжнародної організації з міграції в Україні у партнерстві з Українським 

фондом «Благополуччя дітей» та Західноукраїнським ресурсним центром за фінансової 

підтримки Швейцарської Конфедерації. 

1389(ІПСП) 

О-75  

18.2 

Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція : метод. посіб. для виховної роботи з 

учнями з питань протидії торгівлі людьми : 8 клас; наук. кер. Та ред.. І. Д. Звєрєвої та Ж. В. 

Петрочко. – К.: ТОВ «Основа», 2012. – 140 с. 

Методичний посібник підготовлено в рамках проекту «Попередження торгівлі людьми 

шляхом розвитку соціальної роботи та мобілізації громад». Що впроваджувався 

Представництвом Міжнародної організації з міграції в Україні у партнерстві з Українським 

фондом «Благополуччя дітей» та Західноукраїнським ресурсним центром за фінансової 

підтримки Швейцарської Конфедерації. 

1390 (ІПСП) 

О-75 

18.2 

Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція : програма виховної роботи з учнями 

з питань протидії торгівлі людьми ; наук. кер. та ред. І. Д. Звєрєвої та Ж. В. Петрочко. – К.: 

ТОВ «Основа», 2012. – 88 с. 

Методичний посібник підготовлено в рамках проекту «Попередження торгівлі людьми 



355 

 

шляхом розвитку соціальної роботи та мобілізації громад». Що впроваджувався 

Представництвом Міжнародної організації з міграції в Україні у партнерстві з Українським 

фондом «Благополуччя дітей» та Західноукраїнським ресурсним центром за фінансової 

підтримки Швейцарської Конфедерації. 

1392(ІПСП) 

0-75 

18.2 

«Особиста гідність. Безпека життя.   Громадянська позиція»: упровадження програми 

виховної роботи з підлітками щодо питань протидії торгівлі людьми (для учнів 

професійно-технічних навчальних закладів): методичні рекомендації /авт.-упор. 

Н.І.Бойчук, С.В.Терницька; забаг.ред. І.Д.Звєрєвої, Ж.В.Петрочко. – К.: ФО-П Буря 

О.Д.,2014.,-308с. 

Матеріали підготовлено в рамках проекту «Попередження торгівлі людьми шляхом 

розвитку соціальної роботи та мобілізації громад»,що впроваджувався Представництвом 

Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні у партнерстві з Українським фондом 

«Благополуччя дітей» та Західноукраїнським ресурсним центром за фінансової підтримки 

Швейцарської Конфедерації. 

1653 

0-75 

18.2 

Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція: Програма виховної роботи 

з учнями з питань протидії торгівлі людьми; наук.кер. та ред.. І.Д.Звєрєвої та  Ж.В.Петрочко. – 

К.:ФО-П Буря О.Д.,2014.-88с. 

Програма «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» та розроблений до 

неї комплекс методичних посібників підготовлено в рамках проекту «Попередження торгівлі 

людьми шляхом розвитку соціальної роботи та мобілізації громад»,що впроваджувався 

Представництвом Міжнародної організації з  міграції в Україні у партнерстві з Українським 

фондом «Благополуччя дітей» та Західноукраїнським ресурсним центром за фінансової 

підтримки Швейцарської Конфедерації. 

 1648  

0-75 

18.2 

Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція: метод.посіб. для виховної 

роботи з учнями з питань протидії торгівлі людьми : 7клас ; наук.кер. та ред.. І.Д.Звєрєвої та 

Ж.В.Петрочко. - К.: ФО-П Буря О.Д.,2014-188с. 

Методичний посібник підготовлено в рамках проекту «Попередження торгівлі людьми 

шляхом розвитку соціальної роботи та мобілізації громад», що впроваджувався 

Представництвом Міжнародної організації з міграції в Україні у партнерстві з Українським 

фондом «Благополуччя дітей» та Західноукраїнським ресурсним центром за фінансової 

підтримки Швейцарської Конфедерації. 

1652 

 

0-75 

18.2 

Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція: метод.посіб. для виховної 

роботи з учнями з питань протидії торгівлі людьми : 8 клас; наук.кер. та ред.. І.Д.Звєрєвої та 

Ж.В.Петрочко. – К.:ФО-П Буря О.Д.,2014-168с. 
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Методичний посібник підготовлено в рамках проекту «Попередження торгівлі людьми 

шляхом розвитку соціальної роботи та мобілізації громад», що впроваджувався 

Представництвом Міжнародної організації з міграції в Україні у партнерстві з Українським 

фондом «Благополуччя дітей» та Західноукраїнським ресурсним центром за фінансової 

підтримки Швейцарської Конфедерації. 

1651 

0-75 

18.2 

Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція: метод.посіб. для виховної 

роботи з учнями з питань протидії торгівлі людьми : 9 клас; наук.кер. та ред.. І.Д.Звєрєвої та 

Ж.В.Петрочко. – К.:ФО-П Буря О.Д.,2014-168с. 

Методичний посібник підготовлено в рамках проекту «Попередження торгівлі людьми 

шляхом розвитку соціальної роботи та мобілізації громад», що впроваджувався 

Представництвом Міжнародної організації з міграції в Україні у партнерстві з Українським 

фондом «Благополуччя дітей» та Західноукраїнським ресурсним центром за фінансової 

підтримки Швейцарської Конфедерації. 

1650 

 

Г82 

18.2 

Гриценок Л.І., Лунченко Н.В., Ерстенюк О.В. «Профілактична робота в навчальних 

закладах з протидії торгівлі людьми» :Методичні рекомендації з використання навчальних 

матеріалів (фільм «Станція призначення-життя», для дітей та молоді 16-19років,посібник 

тренера, посібник учасника «Як підвищити рівень усвідомлення проблеми торгівлі людьми»). 

– К.:Видавничий дім «АДЕФ- Україна»,2008-56с. 

1646 

 

 

П 50 

18.2 

Політика у галузі трудової міграції, нормативно-правова база та її застосування з метою 

запобігання торгівлі жінками в Україні: матеріали Національного тристороннього семінару м. 

Київ, 15-17 березня 2004 року / Міжнародна організація праці. – К., 2004. – 173 с. 

Матеріали видано в рамках Проекту Міжнародної організації праці „Можливості 

професійного навчання, зайнятість і міграційна політика як фактори запобігання і скорочення 

масштабів торгівлі жінками в Албанії, Молдові й Україні”, фінансованого Урядом Ірландської 

Республіки. 

3734 

П 56 

18.2 

Понуждаев Э. А. Основы гендерологии. Философия, стратегия и тактика управления 

персоналом. – М.: Издательство „ZD-type”, 2003. – 279 с. 

Книга может быть полезна всем, кому в контексте мировой и отечественной культуры 

интересны такие социальные явления и процессы, как половой диморфизм и постэгалитаризм, 

маскулинность и фемининность, семья и брак, а также различные аспекты сексологии, 

андрологии и феминологии. 

3772 

П 61 
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18.2 

Посібник МОМ з питань надання допомоги постраждалим від торгівлі людьми. – К.: Тютюкін, 

2009. – 320с. 

Посібник має на меті не стільки запропонувати єдину модель надання допомоги 

постраждалим від торгівлі людьми, скільки надати поради та рекомендації в цій галузі, 

розроблені на основі багаторічного досвіду роботи. У посібнику наведено рекомендації та 

поради, які є вкрай необхідними для того, щоб у повному обсязі ефективно допомагати 

постраждалим від торгівлі людьми, починаючи від першого контакту з ними, першого 

опитування і аж до завершального рівня соціальної реінтеграції потерпілих. 

1436 (ІПСП) 

П 61 

18.2 

Посібник по наданню допомоги потерпілим від торгівлі людьми / Міжнародний жіночий 

правозахисний центр “Ла Страда – Україна”. – К. – Х., 1999. – 163 с. 

Посібник може стати джерелом корисної інформації для жіночих організацій, які планують 

працювати чи вже працюють у напрямках надання допомоги жінкам, які потерпіли від 

торгівлі людьми. Посібник також має за мету сприяти політичній активності неурядових 

організацій щодо впливу на політичних діячів на національному та міжнародних рівнях з 

метою надання допомоги жінкам, які постраждали чи можуть постраждати від торгівлі 

людьми. 

715 

П 78  

18.2 

Проблеми освіти: Науково-методичний збірник / Науково-методичний центр вищої освіти. – 

К., 2004. – 164 с. – Вип. 40 

У збірнику розглядаються соціально-політичні, юридичні, психолого-педагогічні фактори, то 

сприяють запобіганню Торгівлі людьми; форми і методи просвітницької діяльності, 

сформовані конкретні рекомендації по вихованню в учнівської та студентської молоді 

громадянської позиції. їх світогляду, осмисленню свободи, вибору дій і намірів. 

4027 

П 78 

18.2 

Програма виховної роботи з питань протидії торгівлі людьми «Особиста гідність. Безпека 

життя. Громадянська позиція». 10 клас. – К., 2006. – 115 с. 

б/н (ІПСП) 

П 78 

18.2 

Програма виховної роботи з питань протидії торгівлі людьми «Особиста гідність. Безпека 

життя. Громадянська позиція». 8 клас. – К., 2006. – 128 с. 

б/н (ІПСП) 

П 82 

18.2 

Просвітницька діяльність щодо запобігання торгівлі людьми: Методичні рекомендації / К. Б. 

Левченко, С. В. Колесникова, Л. Г. Ковальчук; Заг. ред. К. Б. Левченко. – К.: Міжнародний 

жіночий правозахисний центр „Ла Страда-Україна”, 2004. – 84 с. 

Методичні рекомендації вміщують розробки занять та поради щодо використання відео 

матеріалу під час проведення навчально-виховної роботи із запобігання торгівлі людьми. 

4020 
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П 83 

18.2 

Протидія торгівлі неповнолітніми Путівник іміграції в Італії / брошура була створена в рамках 

проекту «протидія торгівлі неповнолітніми в Україні і Молдові». 2011р. – 14с. 

б/н (ІПСП) 

П 83 

18.2 

Противодействие торгове людьми: Учебное пособие. – А.М. Бандурка,  В.Н. Куц 

(руководитель авт. коллектива),   Е.Б. Левченко и др.;  Под общей ред. акад. Парну А.М. 

Бандурки. – Х.: Консул, 2003. – 312 с. 

Торговля людьми в постсоветских странах – серьёзная проблема. Это учебное пособие 

является ценным образовательным інструментом в ведении просветительской деятельности по 

данной проблеме. 

4271 

П 83 

18.2 

Противодействие торговле людьми : каталог организаций, представляющих обучение в 

Украине, Беларусе и Молдове. – София, 2007. – 120 с. 

б/н (ІПСП) 

П 73  

18.2 

Противодействие торговле людьми: законодательные и нормативные акты зарубежных го-

сударств: Информационно-аналитический справочник / Сост.: Е.Левченко, О. Калашник, 

Е.Черепаха; Предисл. Е.Левченко. – Х.: Изд-во Нац. ун-та внутр. дел, 2003. – 232 с. 

Материалы, собранные в данном справочнике, посвящены вопросам поездок, оформления 

необходимых документов, пребывания иностранных граждан в различных странах, в 

частности граждан Украины, за рубежом. В них содержится информация о правилах выезде за 

границу, трудоустройстве, обучении, вступлении в брак, получении гражданства в некоторых 

странах.  

4037 

П 83 

18.2. 

Протидія торгівлі людьми (законодавчі акти) – К., 2011. – 62 с. 

У пропоноване друковане видання включено текст Закону України "Про протидію торгівлі 

людьми", який набрав чинності 15 жовтня 2011 року, окремі статті Кодексу України про 

адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України стосовно питань протидії 

торгівлі людьми. Електронні версії Закону України "Про протидію торгівлі людьми", 

Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності, 

Протоколу про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і 

покарання за неї, що доповнює названу Конвенцію, інших документів Організації Об'єднаних 

Націй щодо торгівлі людьми (через веб-сайт ООН), Конвенції Ради Європи про заходи щодо 

протидії торгівлі людьми, стенограм засідань Верховної Ради України щодо розгляду проекту 

Закону України про протидію торгівлі людьми розміщено на веб-сайті Комітету Верховної 

Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією - 

crimecor.rada.gov.ua. 

б/н (ІПСП) 

П 83 

18.2 
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Протидія торгівлі людьми: Інформаційно-аналітичний збірник / Під ред. С. Нетецького; 

Громадські ініціативи у запобіганні домашньому насильству та торгівлі людьми. - К., 2002. – 

100 с. 

Інформаційно-аналітичні матеріали, що надаються, підготовлені за інформаційної підтримки 

Національної Координаційної Ради по запобіганню торгівлі людьми при Уповноваженому 

Верховної Ради України з прав людини. Додаткові матеріали (схеми) розроблені на основі 

Методичних рекомендацій щодо організації роботи по виявленню, розкриттю та 

розслідуванню злочинів, пов’язаних з торгівлею жінками з метою їх сексуальної експлуатації і 

надані представницями неурядової організації Winrock International. 

1666 

Г82 

18.2 

Профілактична робота в навчальних закладах з протидії торгівлі людьми. : Методичні 

рекомендації з використання навчальних матеріалів. – К.:Видавничий дім «АДЕФ-Україна» -

2008-56с. 

б/н 

Р 58 

18.2 

Робота за кордоном: сподівання та реальність: Поради щодо працевлаштування. Як захистити 

себе від торгівлі людьми. – К., 1999. – 21 с. 

175 

Р 85 

18.2 

Руководящие принципы по пересмотру законодательства против торговли людьми (с особым 

акцентом на регион юго-восточной Европы) / Доклад подг. А. Картуш ОБСЕ/БДИПЧ; Бюро по 

Демократическим Институтам и Правам Человека. – К., 2001. – 152 с. 

Данные руководящие принципы являются ценным инструментом для неправительственных 

организаций в их стремлении влиять на улучшение законодательства по борьбе с торговлей 

людьми. 

3832 

С 40 

18.2 

Система оказания помощи потерпевшим от торговли людьми в Украине  (по результатам 

исследования) / Е. Левченко, О. Калашник, И. Шваб. – К.: Государственный институт проблем 

семьи и молодежи, 2004. – 128 с. 

В подготовленной на основе научно-аналитического исследования монографии 

рассматриваются проблемы функционирования в Украине системы противодействия торговле 

людьми и оказания помощи лицам, потерпевшим от этого явления, участия в этой работе 

международных, общественных и государственных организаций. 

3631 

С 69 

18.2 

Социальная работа по предупреждению торговли людьми и оказанию помощи потерпевшим / 

Е.Б.Левченко, И.Н. Трубавина, Т.О. Дорошок. - К.: Украинский ин-т социальных 

исследований, 2001.-182 с. 

Учебно-практическое пособие посвящено актуальным вопросам современной социальной 

работы - предупреждению торговли людьми и оказанию помощи потерпевшим. Раскрываются 

цели, задачи, принципы, виды социальной работы в этой сфере на основе обзора 
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международных и национальных документов, анализа литературы, обобщения опыта 

социальной работы центров социальных служб и неправительственных организаций. 

Практическое значение имеют сценарии тренингов для подготовки социальных работников по 

предотвращению торговли людьми и оказанию помощи потерпевшим. Для специалистов 

социальной сферы, педагогов, студентов, обучающихся на факультетах и отделениях 

социальной работы и социальной педагогики, активистов общественного движения, а также 

для всех, кто интересуется деятельностью в сфере защиты прав человека. 

2530; 438 (ІПСП) 

С 69 

18.2 

Соціальна профілактика торгівлі людьми: Навчально- методичний посібник / За ред. К.Б. 

Левченко, І.М. Трубавіної. - К.: Держсоцслужба, 2005. - 344 с.  

Навчально-методичний посібник розкриває систему соціальної профілактики торгівлі людьми 

в Україні. Дано визначення сутності поняття соціальної профілактики торгівлі людьми, 

розкрито її види, форми, методи на основі концепції "допомоги для самодопомоги". Подано 

аналіз явища торгівлі людьми на сучасному етапі розвитку українського суспільства, її 

причини, масштаби, тенденції розвитку, засоби протидії, визначено систему суб' єктів 

соціальної профілактики торгівлі людьми. Розкрито основні форми первинної, вторинної та 

третинної профілактики торгівлі людьми, надані методичні матеріали для її організації та 

проведення. 

4300 

С69 

18.2 

Соціальна профілактика торгівлі людьми : Навчально-методичний посібник / За ред. К. Б. 

Левченко, І. М. Турбавіної. – К. : ТОВ «Агенство «Україна» , 2007. – 352 с. 

Навчально-методичний посібник розкриває систему соціальної профілактики торгівлі людьми 

в Україні. Дано визначення сутності поняття соціальної профілактики торгівлі людьми. 

Розкрито її види, форми, методи на основі концепції «допомоги на самодопомоги». Подано 

аналіз явища торгівлі людьми на сучасному етапі розвитку українського суспільства, її 

причини, масштаби, тенденції розвитку, засоби протидії, визначено систему суб' єктів 

соціальної профілактики торгівлі людьми. Розкрито основні форми первинної, вторинної та 

третинної профілактики торгівлі людьми, надані методичні матеріали для її організації та 

проведення. 

1600 

С 69 

18.2 

Соціальний аналіз основних чинників торгівлі людьми: реальна ситуація та шляхи запобігання 

/ А.В. Алексєєва, Ю.М. Галустян, К.Б.Левченко; Ред. М.М. Ілляш, Т.М. Тележко. – К.: 

Державний ін-т проблем сім’ї та молоді, 2003. – 92 с. 

У колективній монографії висвітлюються основні чинники, що сприяють поширенню торгівлі 

людьми  в Україні. Зроблено аналіз міжнародних документів і нормативно-правової бази 

протидії цьому соціальному явищу. 

3628 

С 69 

18.2 

Соціально-педагогічні основи протидії торгівлі людьми та експлуатації дітей: навч.-метод. 

посіб. / К. Б. Левченко, Л. Г. Ковальчук, О. А. Удалової / [та ін.].; [Агентство "Україна"]. - К., 

2011. - 292 с.  
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Навчально-методичний посібник містить лекційні матеріали, програми з питань запобігання 

торгівлі людьми та експлуатації дітей для педагогічних вузів та інститутів післядипломної 

педагогічної освіти. 

1398 (ІПСП) 

С 76 

18.2 

Стандарты социальной профілактики торговки людьми: сборник материалов семинара / 

Международный женский правозащитный Центр «Ла Страда-Украина»; под.. общей 

редакцией Е. Б. Левченко. – К. : ФОП «Чальцев», 2008. – 152 с. 

1307 (ІПСП) 

С 91 

18.2 

Сучасні форми жіночого рабства: Інформ. випуск / Український державний центр соціальних 

служб для молоді. – К., 1997. - №1. – 8 с. 

766 

Т 27 

18.2. 

Твоє життя -  твій вибір! Автори сценарію Лях Т. Л., Салюкова В. Н. 

В основу сценаріїв коміксів покладені реальні історії осіб, постраждалих від торгівлі людьми, 

які отримали реінтеграційну допомогу від Представництва Міжнародної організації з міграції 

(МОМ) в Україні. Усі імена та власні назви змінено 

б/н (ІПСП) 

Т 33 

18.2 

Тенета торгівлі людьми. Необізнаність знищує: Інформаційний довідник по протидії торгівлі 

людьми / Міжнародна організація з міграції. – К., 2001. – 18 с. 

У цій брошурі висвітлено проблеми боротьби з торгівлею жінками відповідно до Програми 

уряду України “Запобігання торгівлі жінками та дітьми”. У брошурі зроблено стислий огляд 

доступної допомоги для потерпілих, показано, що зараз робиться для вирішення проблеми. 

1081 

Т 60 

18.2 

Торгівля людьми в Україні: оцінка заходів, спрямованих на протидію / ЮНІСЕФ; Авт. кол.: Є. 

Луценко, Л. Матіяшек, І. Шваб.  – К.: ВКТФ „Кобза”, 2004. – 247 с. 

Загальний огляд поточної ситуації щодо торгівлі людьми з України та оцінка програм, 

спрямованих на протидію цьому явищу. 

3937 

18.2 

Твоє життя-твій вибір! 

б/н 

 

Т 60 

18.2 

Торговля людьми в странах Юго-Восточной и Восточной Европы: проблемы и перспективы / 

Под ред. К .Б. Левченко. - Кировоград, 2007. - 232 с. 

Данная публикация является результатом первого совместного проекта сети «Ариадна», в 

которую входят 12 стран Юго-Восточной и Восточной Европы. Представленные в этой 

публикации отчеты стран были получены в результате исследований, проведенных 
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неправительственными организациями-членами сети «Ариадна» при содействии 

государственных структур, международных организаций и других национальных НПО, 

которые занимаются проблемами противодействия торговле людьми. В книге 

проанализирована ситуация с торговлей людьми в Албании, Болгарии, Боснии и Герцеговине, 

Греции, Косово, Македонии, Молдове, Румынии, Сербии, Турции, Хорватии и Украине, а 

также причины существования проблемы. Авторы уделили внимание рекомендациям для 

стран-участниц проекта по противодействию торговле людьми. 

02 (ІПСП) 

Т 60 

18.2 

Торговля людьми. Социокриминологический анализ / Под общей редакцией Е.В. 

Тюрюкановой и Л.Д. Ерохиной. М.: Академия, 2002. – 224 с. 

Основная тема книги – торговля людьми, особенно российскими отчасти украинскими 

женщинами, то есть вид преступной деятельности, который в англоязычных странах 

обозначается словом «треффик». Статьи подготовлены авторами из США, России и Украины. 

2429 

Т 60 

18.2 

Торговля людьми: противодействие и защита прав женщин: Сб. материалов / Под общ. Ред. 

Е.Б.Левченко. – К.: УИСИ, 2000. – 132 с. 

Материалы, собранные в книге, посвящены предотвращению торговли людьми. В ней 

представлены международные документы по запрещению торговли людьми, обзор 

законодательной базы по предотвращению торговли людьми, информация о деятельности 

неправительственных организаций разных стран по предотвращению “белого братства”, 

обобщены данные работы “телефонов доверия” Центра “Ла Стрда – Украина” по помощи 

пострадавшим женщинам. В книге используется многоаспектный поход к проблеме торговле 

людьми, потому она может быть интересной и полезной широкому кругу специалистов – 

представителям неправительственных организаций, работникам социальной сферы, 

учреждениям образования, представителям правоохранительных органов, всем, кого волнует 

вопрос борьбы с нарушением прав человека в современном мире. 

675 

Х 87 

18.2 

Хочешь ли ты променять свое достоинство, свободу, здоровье на жизнь в клетке? – К., 1998. – 

23 с. 

767 

Я 44 

18.2 

Як підвищити рівень усвідомлення проблеми торгівлі людьми? : посібник для тренінгу. – К., 

2005. – 40 с. 

300 (ІПСП) 

Я 50 

18.2 

Якщо Ви збираєтесь за кордон.../ Міжнародний жіночий правозахисний центр “Ла Страда-

Україна”. – 2001. – 10 с. 

1502 

Я 50 

18.2 
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Якщо жінка пропала без вісти за кордоном: Допомога консульським установам України / Підг. 

О.Кустова. – К., 1999. – 48 с. – (Сер.”Знати своє право”). 

Видання здійснюється в межах Проекту "Громадські ініціативи у запобіганні торгівлі жінками 

та домашнього насильства" за фінансової підтримки Державного Департаменту США, Бюро у 

справах правоохоронних органів та боротьби з міжнародним наркобізнесом. 

613; 630 

Я 50 

18.2 

Якщо жінка пропала без вісті за кордоном. Допомога консульських установ України / Авт.-

упор. О. Кустова; Ред. Н. Самолевська, Д. Жолдак. – 2-е вид. - К., 2002. – 43 с. 

1664 

В33 

18,2 

Запобігання торгівлі людьми в системі професійно-технічної освіти: навч. - метод. посіб. 

/ І.Д.Звєрєва, Р.М.Зеленський, / І.Д.Звєрєва, Р.М.Зеленський, Н.С.Калашник та ін.. ; 

Міжнар. жін.. правозахисн. Центр «Ла Страда Україна». – К. : Україна, 2008. – 284 с. 

1518 

А57 

18,2 

Альманах передовых технологий профилактики торговли людьми: практика и 

перспективы \ д-ра юрид. Наук Е. Левченко, канд. пед. наук Л.Ковальчук та др..- изд. 2-е 

испр. и доп. – Агентство Украина . – К.: 2011. – 132 с. 

 

Альманах передовых технологий освещает новаторский опыт работы по 

предотвращению торговли людьми. Издание содержит методические рекомендации по 

предотвращению торговли людьми. 

1520 

С69 

18,2 

Соціально-педагогічні  основи протидії торгівлі людьми та експлуатації дітей: навч. -

метод. посіб. / К.Б.Левченко, Л.Г.Ковальчук. О.А.Удалової / та ін..; - К.. 2011, - 292 с. 

 

Навчально-методичний посібник містить лекційні матеріали, програми з питань 

запобігання торгівлі людьми та експлуатації дітей для педагогічних вузів  та інститутів 

післядипломної педагогічної освіти. 

1519 

 

 

19. Девіантна поведінка: поняття, загальні положення та профілактика. 

А 43 

19 

Активні методи просвітницької діяльності у профілактиці ВІЛ/СНІДу та ризикованої 

поведінки: посібник для спеціалістів приймальників-розподільників, притулків для 

неповнолітніх та виховних колоній / За заг. ред. Р. Г. Вайноле, Т. Л. Лях; Авт. – упор.: 

Безпалько О. В., Зимівець Н. В., Захарченко І. В., Журавель Т. В., Лютий В. П., Лях В. В., 

ЛяхТ. Л., Петрович В.С., Закусило О. Ю., ЦюманТ. П. –К., 2007,- 190 с. 

4521 

19 
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Алєксєєнко Т.Ф. , Кушнарьов С. В. Ризикованя поведінка : посібник / Т.Ф. Алєксєєнко, С. В. 

Кушнарьов. – Вінниця : ТОВ «Фірма «Планер» , 2013 . – 172 с.  

 

У посібнику розкрито теоретичні основи, мотивацію та механізми розвитку соціальної 

педагогіки, її основні види; охарактеризовано ризиковану поведінку особистості і групи, її 

прояви у шкільному середовищі. 

1560 

 

Б 81 

19 

Бондарчук О. І. Психологія девіантної поведінки : навч. посіб. / О. І. Бондарчук, Т. М. Вакуліч. 

- К.: Наук. світ., 2010. - 230 с. 

У навчальному посібнику наведено характеристику психологічних особливостей девіантної 

поведінки особистості, розкрито чинники її виникнення. Розглянуто основні напрями 

діяльності практичного психолога щодо надання психологічної допомоги особистості з 

девіаціями поведінки. 

1342 (ІПСП) 

В 77 

19 

Воспитание трудного ребенка: Дети с девиантным поведением: Учеб.-метод. пособ. / Под ред. 

М.И.Рожкова. – М.: ВЛАДОС, 2001. - 240 с. 

В пособии раскрываются содержание и основы организации психолого-педагогической 

помощи детям с девиантным поведением. Предлагаемый материал базируется на комплексном 

подходе и передовом опыте отечественных педагогов. Рассматриваются как теоретические 

вопросы, так и конкретные методики воспитания трудного ребенка. 

1963 

Д 26 

19 

Девиантность и социальный контроль в России (ХІХ-ХХ вв.): тенденции и социологическое 

осмысление: Научное издание. – СПб.: Алетейя, 2000. – 384 с. 

Монография является результатом исследования различных форм девиантности 

(преступности, алкоголизм, наркотизм, проституция, самоубийство) и социального контроля в 

России на протяжении ХІХ-ХХ столетий, а также социологического изучения девиантного 

поведения. 

885 

Д 38 

19 

Дети социального риска и их воспитание: Учебно-метод. пособ. / Под ред. Л.М. Шипицыной. 

– СПб.: Речь, 2003. – 144 с. 

В книге излагаются психолого-пе6дагогические технологии выявления в условиях семьи и 

школы детей группы риска, нуждающихся в защите и помощи государства. Показана 

необходимость усиления разных форм семейного воспитания, в том числе и инновационной 

формы – патроната, а также представлены конкретные социально-педагогические  и 

психологические направления и нормативно-правовые основы социальной защиты детей, их 

обучения и воспитания в кровной, приемной и патронатной семьях. 

3024 

Д 46 

19 
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Динамика и тенденции девиантности в России (XIX-XX вв.): Монография. Ч.2. – 142 с. 

Во второй части предлагается краткий анализ динамики и тенденций некоторых проявлений 

девиантности, а также социального контроля в России почти за два столетия. При выборе 

форм девиантности, подлежащих рассмотрению, авторы руководствовались в основном 

прагматическими соображениями: традиционность набора негативных девиаций и 

доступность сведений, объективированных в статистических данных или результатах 

эмпирических исследований. 

2986 

З-69 

19 

Змановская Е.В. Девиантология: (Психология отклоняющегося поведения): Учеб. пособие для 

студ.высш.учеб.заведений. – М., 2003. – 288 с. 

4109; 4550; 3261 

И 20 

19  

Иванова Ж.Е. Социология девиантного поведения: Учебно – метод. материал. – М., 1998. – 22 

с. 

В материалах содержатся программа учебного курса, тематический план и планы групповых 

занятий, предлагаются темы курсовых работ и дипломных исследовательских проектов, 

дается перечень литературы по социологии девиантного поведения. 

924; 1244 

К 48 

19 

Клейберг Ю.А. Девиантное поведение в вопросах и ответах: Учеб. пособие для 

студ.высш.учеб.заведений. – М., 2006. – 304 с. 

4383 

К 48   

19 

Клейберг Ю.А. Психология девиантного поведения: Учеб. пособ. – М.: ТЦ Сфера, 2001. – 160 

с. 

1726 – 2 екз. 

К 61 

19 

Коломиец В. П., Талалаева К. А. Формирование навыков безопасного поведения у молодежи : 

учеб.-метод.пособие. – К., 2002. – 60 с. 

592 (ІПСП) 

Л 88 

19 

Лучинкіна А. Л.  Профілактика девіантяої поведінки. Частина 1. — К.: Главник, 2008. — 128 с. 

У посібнику проаналізовані фактори виникнення шкільної девіації, визначені основні 

особистісні й поведінкові характеристики соціально дезадаптованих школярів, представлений 

психодіагностичний мінімум для визначення ступеня соціальної дезадаптации. Автором 

обґрунтовується необхідність проведення психокорекційної і психопрофілактичної роботи з 

девіантами безпосередньо в соціальному середовищі класу, де навчаються зазначені школярі. 

Пропонуються форми організації шкільного соціуму, спрямовані на психопрофілактику й 

психокорекцію соціальної дезадаптації школярів, зазначена послідовність кроків практичного 

психолога в цьому напрямку, розкриті психологічні механізми ефективності психопрофі-

лактичної роботи у школі. 
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1026 (ІПСП) 

Л 88 

19 

Лучинкіна А. Л. Профілактика девіантної поведінки. Частина 2. — К.: Главник, 2008, — 112 с. 

У посібнику проаналізовані фактори виникнення шкільної девіації, визначені основні 

особисгісні й поведінкові характеристики соціально дезалаіітоваиих школярів, представлений 

іісиходіагнос-тичнии мінімум для визначення ступеня соціальної дезадаптації. Автором 

обґрунтовується необхідність проведення психокорекція-ної і психопрофілактичної роботи з 

девіактами безпосередньо в соціальному середовищі класу, де навчаються зазначені школярі. 

Пропонуються форми організації шкільного соціуму, сярямовані на психопрофілактику й 

психокорекцію соціальної дезадаптації школярів, зазначена послідовність кроків практичного 

психолога в цьому напрямку, розкриті психологічні механізми ефективності психопрофі-

лактичної роботи у школі. 

1027 (ІПСП) 

Л 96 

19 

Лютий В. П. Соціальна робота з групами девіантної поведінки: Навчальний посібник. - К.: 

Академія праці і соціальних відносин, Християнський дитячий фонд, 2000. - 51 с. 

В навчальному посібнику розглядаються основні питання соціальної роботи з дітьми, 

схильними до девіантної поведінки, з особами, схильними до правопорушень, адиктивної і 

суїцидальної поведінки, проблеми профілактики соціальних відхилень та соціальних хвороб. 

488; 535 (ІПСП) 

М 17 

19 

Максимова Н. Ю. Виховна робота з соціально дезадаптованими школярами: Методичні 

рекомендації. - К.: ІЗМН, 1997. - 136 с. 

753 

М 17 

19 

Максимова Н. Ю. Воспитательная работа с социально дезадаптированными школьниками: 

Методические рекомендации. – К.: ИЗМН, 1997. – 136 с. 

б/н (ІПСП) 

М 17 

19 

Максимова Н. Ю. Психологія девіантної поведінки: навч. посібник / Н. Ю. Максимова. – К.: 

Либідь, 2011. – 520 с. 

У посібнику розкриваються психологічна сутність, причини та прояви поведінки, що не 

відповідає суспільно прийнятим нормам. Розглядаються конкретні методи виявлення 

схильності до соціальної дезадаптації, правопорушень, злочинної та само руйнівної поведінки, 

а також методи вивчення психічного розвитку осіб з девіантною поведінкою. 

1488 (ІПСП) 

М 42 

19 

Медико-социальный центр «Дорога к Дому» при областной детской кожно-венерологической 

больнице. Одесский благотворительный фонд «Дорога к Дому» // Информационный буклет. – 

12 с. 

б/н (ІПСП) 

М 50 
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19 

Менделевич В.Д. Психология девиантного поведения: Учебн. пособ. – М.: МЕДпресс, 2001. – 

432 с. 

В учебном пособии представлены основные разделы психологи девиантного поведения, 

охватывающие описание нормативного, гармоничного, идеального поведения. 

1129; 169 (ІПСП) 

М 79 

19 

Моргун В.Ф. Делинквентный подросток: Учебное пособие по психопрофилактике, 

диагностике и коррекции отклоняющегося поведения подростков для социальных педагогов, 

студентов педагогических, психологических, юридических специальностей, интернов-

психиатров / В.Ф. Моргун, К.В. Седых. – Полтава, 1995. – 161 с.  

Изложение основных вопросов, возникающих в практике индивидуального возрастно-

психологического консультирования детей и подростков, совершивших противоправные 

действия. 

1044 

О-65 

19 

Оржеховська В.М. Педагогічна профілактика девіантної поведінки неповнолітніх: Орієнтовна 

програма для системи післядипломної педагогічної освіти/ В.М. Оржеховська, Т.Є. 

Федорченко, С.В. Зінченко. – К.: 2007. – 64 с. 

697 (ІПСП) 

О- 65 

19 

Оржеховська В.М., Федорченко Т.Є. Профілактика девіантної поведінки неповнолітніх. 

Навчальний посібник. - Черкаси. - Вид. Чабаненко Ю., 2008. - 376 с. 

У навчальному посібнику представлені теоретико-методичні та практичні надбання 

профілактичної роботи з учнями на основі нових концептуальних підходів до виховання 

неповнолітніх в умовах нової соціокультурної реальності. Розкриті сутність та причини 

девіантної поведінки дітей і підлітків у сучасних умовах. Визначено сутність 

важковиховуваності як основної передумови відхилень у поведінці школярів. Означені 

найгостріші проблеми сьогодення - стан здоров'я неповнолітніх, дитяча бездоглядність та 

насильство щодо дітей. Окреслено шляхи профілактики девіантної поведінки на основі 

гуманізації сучасної школи. Розкриті форми і методи здоров'язберігаючого навчання і 

виховання, попередження і подолання насильства щодо неповнолітніх. Вказано на важливість 

взаємодії школи і правоохоронних органів. 

1199 (ІПСП) 

П 12 

19 

Павленок П. Д., Руднева М. Я. Социальная работа с лицами и группами девиантного 

поведения: Учеб. пособие / Отв. ред. П.Д. Павленок. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 185 с.  

В учебном пособии рассматриваются теоретико-методологические проблемы социальной 

работы с лицами и группами девиантного поведения. 

4385 

П 18 

19 

Парфанович І.І. Система попередження і подолання девіантної поведінки дівчат: монографія – 

Тернопіль: ТНПУ, 2012. – 368 с. 
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У монографії висвітлюються детермінанти і фактори, які призводять до зміщень у розвитку 

дівчат загальноосвітніх шкіл, формування негативних поведінкових стандартів. Автором 

запропоновано систему профілактики девіантної поведінки, що охоплює як попередження, так 

і подолання відхилень. Матеріал монографії спрямовує на пошук і точне визначення умов, які 

забезпечують ефективність профілактичного процесу, форм і методів роботи, які комплексно і 

системно охоплюють проблему девіантної поведінки неповнолітніх дівчат. 

б/н (ІПСП) 

 

П 29 

19 

Петрынин А.Г., Григорова В.К. Преодоление девиантного поведения под- тков в процессе 

коллективной творческой деятельности: Учебно-методическое пособие. - М, 2001. - 80 с. 

В учебно-методическом пособии рассматриваются проблемы преодоления девиантного 

поведения подростков, пути и средства, используемые при этом, особенно воспитагельные 

возможности методики коллективной творческой деятельности.  

2318 

П 84 

19 

Профілактика ризикованої поведінки : завдання для учнів 10-11 класу. – К., 2001. – 80 с. 

37 (ІПСП) 

П 86 

19 

Психосоциальная коррекция и реабилитация несовершеннолетних с девиантным поведением / 

Под ред. С.А. Беличевой. – М., 1999. – 181 с. 

В пособии раскрыто понятие отклоняющегося поведения несовершеннолетних и содержание 

основных коррекционно-реабилитационных психотехник и психосоциальных технологий. 

Даны методики проведения групповой и игротерапевтической работы. 

13 

Р 22 

19 

Ранняя профилактика отклоняющегося поведения учащихся (психолого-педагогический 

аспект): Пособие для учителя / Под ред. В. А. Татенко, Т. М. Титаренко — К.: Рад. шк, 1989, - 

128 с. 

В пособии даны ответы на вопросы, возникающие у воспитателей внешкольных учреждений и 

учителей, а также у родителей в связи с негативными проявлениями в поведении детей и 

подростков. Авторский коллектив состоит из педагогов, психологов, психиатров, что способ-

ствует всестороннему освещению проблемы профилактики и искоренения вредных привычек 

у школьников. 

1049 

С 17 

19 

Самыгин П. С. Девиантное поведение молодежи / П.С. Самыгин. — Ростов н/Д : Феникс, 

2006. – 440 с. 

В учебном пособии рассматриваются понятия: «социализация», «десоциализация», 

«социализация молодежи»; раскрываются вопросы: взаимосвязь социализации и личностного 

развития, особенности социализации личности в России, факторы социализации м-

десоциализации молодежи, виды молодежных девиаций; проводится социологический анализ 
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девиантного поведения молодежи, выявляются истоки, причины, а также факторы, 

оказывающие влияние на его формирование. 

4227 

С 69 

19 

Соціальна робота з підлітками з девіантної поведінкою та молодими людьми, які повернулись 

з місць позбавлення волі. / За заг. ред. А.О.Бучака. – Рівне, 2001. – 28 с. 

940 

Ф 33 

19 

Федорченко Т. Є. Профілактика девіантної поведінки школярів в умовах соціокультурного 

середовища: соціально-педагогічний аспект: Монографія. - Черкаси: ФОП Чабаненко Ю.А., 

2011. - 492 с. 

У монографії представлені теоретико-методичні та практичні надбання профілактичної роботи 

із школярами на основі нових концептуальних підходів до соціально-недагогічної діяльності 

неповнолітніх в умовах соціокультурного середовища. Розкриті причини девіантної поведінки 

учнів у сучасних умовах. Визначено сутність факторів ризику як основної передумови 

відхилень у поведінці школярів. Означені найгостріші проблеми сьогодення - стан здоров'я 

неповнолітніх, негативні прояви у поведінці, дитяча бездоглядність та насильство серед дітей, 

нескоординованість дій суб'єктів профілактики. Окреслено шляхи профілактики девіантної 

поведінки на основі гуманізації сучасної школи. Визначено, теоретично обгрунтовано та 

експериментально перевірено соціально- педагогічні умови профілактики девіантної 

поведінки школярів в умовах соціокультурного середовища. Вказано на важливість взаємодії 

загальноосвітніх закладів, сім'ї та правоохоронних органів. 

1255 (ІПСП) 

Ф 33 

19 

Федорченко Т. Є. Соціально-педагогічні засади профілактики девіантної поведінки школярів в 

умовах соціокультурного середовища: Монографія. - Черкаси: ЧП Чабаненко Ю.А., 2009. - 

358 с. 

У монографії представлені теоретико-методичні та практичні надбання профілактичної роботи 

із школярами на основі нових концептуальних підходів до виховання неповнолітніх в умовах 

соціокультурного середовища. Розкриті сутність та причини девіантної поведінки дітей і 

підлітків у сучасних умовах. Визначено сутність важковиховуваності як основної передумови 

відхилень у поведінці школярів. Означені найгостріші проблеми сьогодення - стан здоров'я 

неповнолітніх, правопорушення, дитяча бездоглядність та насильство щодо дітей. Окреслено 

шляхи профілактики девіантної поведінки на основі гуманізації сучасної школи. Розкриті 

форми і методи здоров'язберігаючого навчання і виховання, попередження і подолання 

насильства щодо неповнолітніх. Вказано на важливість взаємодії школи, сім'ї та 

правоохоронних органів. 

1198 (ІПСП) 

Ш 76 

19 

Шнейдер Л. Б. Девиантное поведение детей и подростков, - 2-е изд. - М.: Академический 

Проект; Гаудеамус, 2007. - 336 с.  

В настоящей книге указаны причины, истоки, виды и проявления девиантного поведения 

детей и подростков; раскрываются возрастные особенности взаимосвязей между уровнями 

развития смысловой сферы, самоорганизации времени жизни и факторами девиантного 
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поведения, а также определяются и намечаются условия и особенности формирования 

социально ориентированного поведения детей и подростков. 

4384 

Ш 76 

19 

Шнейдер Л.Б. Девиантное поведение детей и подростков. – М.: Академический Проект; 

Трикста, 2005. – 336 с. 

В настоящей книге указаны причины, истоки, виды и проявления девиантного поведения 

подростков; раскрываются возрастные особенности взаимосвязей между уровнями развития 

смысловой сферы, самоорганизации времени жизни и факторами девиантного поведения, а 

также определяются и намечаются условия и особенности формирования социально 

ориентированного поведения детей и подростков. 

2932 

 

19.2 Технології подолання негативних явищ 

А 43 

19.2 

Актуальні форми та методи роботи з молоддю з проблем профілактики негативних явищ / 

Хмельницький обласний центр соціальних служб для молоді. - Хмельницький, 2001.- 30 с.  

990 

А 64 

19.2 

Аналіз даних моніторингу поведінки СІН, ЖКС, ЧСЧ серед підліткової вікової підгрупи 

б/н (ІПСП) 

А 50 

19.2 

Барденштейн Л.М., Герасимов Н.П., Можгинский Ю.Б., Беглянкин Н.И. Алкоголизм, 

наркомании, токсикомании: учебное пособие. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - с. 64 

В учебно-методическом пособии изложены исторические, социальные н клинические аспекты 

«болезней зависимости - алкоголизма, наркомании и токсикомании. Рассмотрены 

эпидемиология, этиология, патогенез, клинические проявления, а также современные подходы 

к терапии больных, страдающих этими расстройствами. 

4476 

В 75 

19.2 

Ворник Б.М. и др. Формирование навыков безопасного поведения у молодежи: учебно-

методическое пособие / Ворник Б.М., Коломиец В.П., Талалаев К.А. - Киев: Семья, 2001. - 58 

с.  

В данном пособии приведены методические рекомендации относительно организации и 

проведения обучавших семинаров для специалистов Центров здоровья, занимающихся 

профилактикой негативных явлений а молодежной среде и формировании навыков 

безопасного Поведения у молодежи. 

882 (ІПСП) 

В 82 

19.2 

Врорбьева Т.В., Ялтонская А.В. Профилактика зависимости от психоактивных веществ. 

Руководство по разработке и внедрению программ формирования жизненных навыков у 

подростков группы риска. – М.: УНП ООН, 2008. – 70 с. 
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б/н (ІПСП) 

Д 38 

19.2 

Дети в кризисных ситуациях: профилактика негативных явлений и социально – 

психологическая помощь / Под общ. ред. И.Д.Зверевой. – К.: Наук. Світ, 2001. – 63 с.  

716 

Д 46 

19.2 

Динаміка поширення тютюнопаління, вживання алкоголю та наркотичних речовин серед 

учнівської молоді України: 1995, 1999, 2003 роки / О. М. Балакірєва (кер. авт. кол.), О. О. 

Яременко, О. Р. Артюх та ін. — К.: Державний ін-т проблем сім'ї та молоді, 2003. — 174 с. 

Монографія має за мету ознайомити громадськість з проектом ESPAD — Європейське 

опитування учнів щодо вживання алкоголю та Інших наркотичних речовин (European School 

Survey Project on Alcohol and other Drugs) та його реалізацією в Україні. Вона містить 

інформацію про рівень та структуру куріння, вживання алкоголю та наркотиків   серед 

підлітків, динаміку окремих показників за 1995, 1999, 2003 роки, аналіз тендерних 

особливостей, порівняльні дані з іншими європейськими країнами та інструментарій 

опитування. 

115 (ІПСП) 

Д 38 

19.2 

Діти "групи ризику": психологічні, соціальні та правові аспекти. /  Авторський колектив 

спеціалістів Служби у справах неповнолітніх, психологів Міського психологічного Центру 

Служби. - К.: Київська міська державна адміністрація. Служба у справах неповнолітніх, 2001. 

— 192 с. 

Книга догтомогає зрозуміти підлітків, що мають відхилення у поведінці та схильні до право 

порушень, В роботі використано дані соціологічного та психологічного досліджень підлітків, 

що знаходяться на обліку у Кримінальній міліції і Служб у справах неповнолітніх м. Києва. 

Результати досліджень та практичної роботи психологів Міського Психологічного Центру 

Служби мають допомогти спеціалістам у про-філактично-корекційнїй роботі та наданні 

соціально-психологічної допомоги даній категорії дітей і їх батькам. 

534 (ІПСП);1211 

Д 68 

19.2 

Допоможемо нашим дітям! Психологічні аспекти проблем неповнолітніх: профілактика та 

корекція / Упор. Л.Литвиненко. – К., 2001. – 47 с. 

Ці матеріали розроблені на допомогу всім працівникам, які працюють з дітьми, підлітками та 

молоддю, та за змістом своєї діяльності покликані надавати підтримку тим, хто знаходиться в 

кризовому стані чи проблемній ситуації. 

977 

И  74 

19.2 

Информационный сборник «Глобус» по профилактике наркомании, ВИЧ/СПИДа и 

безопастном сексуальном поведении – Донецк, 2009 

б/н (ІПСП) 

К 60 

19.2 
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Колесов Д.В. Предупреждение вредных привычек у школьников. – 2-е изд. – М.: Изд. – во 

УРАО, 1999. – 144 с. 

В книге рассматриваются особенности личности школьников и условия, создающие 

предрсположенность к вредным привычкам. 

1521 

Л 17 

19.2 

Лазаренко В.І. Теоретичні основи профілактики та корекції соціальних відхилень [Текст]: 

навч. посіб. / В. І. Лазаренко. – Д.: РВВ ДНУ, 2009. – 52 с. 

б/н (ІПСП) 

Л 64 

19.2 

Литвиненко В.И. Основы самопомощи. – К., 2006. – 244 с. 

В книге расматриваються проблемы психологической самопомощи. Описаны различные 

формы самопомощи. 

1064 (ІПСП) 

Л 96 

19.2 

Лютий В.П. Соціальна профілактика негативних явищ у дитячому і молодіжному середовищі: 

Навчальний посібник - К.: Академія прані і соціальних відносин, 2004. - 59 с. 

У навчальному- посібнику розкрито теоретичні засади соціальної профілактики негативних 

явищ у дитячому та молодіжному середовищі, надано аналіз різних стратегій та моделей 

соціальної профілактики, представлено технологію комплексної соціальної профілактики 

негативних явищ, розкрито шляхи визначення змісту та вибору методів профілактичної 

інтервенції та надано методичні рекомендації щодо їх застосування. 

380 (ІПСП); 3784 

М 15 

19.2 

Максимова Н.Ю. Соціально-психологічний аспект профілактики адиктивної поведінки 

підлітків та молоді / Н.Ю. Максимова, С.В. Толстоухова. - К., 2000. – 200 с. 

У монографії розглянуто психологічні проблеми попередження вживання алкоголю та 

наркотиків. Розкрито умови виникнення у підлітків особистісної схильності до алкоголізму та 

наркоманії, представлені ознаки та методи виявлення підлітків, що складають групу ризику. 

238 

М 17 

19.2 

Максимонва Н. Ю. Психологічний аспект профілактики алкоголізму та наркоманії підлітків: 

Методичний посібник. – К.: ІСДО, 1995. – 144 с. 

У посібнику висвітлено результати дослідження психологічних і соціально-психологічних 

причин виникнення алкоголізму та наркоманії у неповнолітніх. Розкрито психологічні 

особливості підлітків, які зловживають алкоголем або вживають наркотичні речовини. 

Розглянуто можливість діагностики психологічної схильності до алкоголізму або наркоманії. 

Представлено типи сімейного виховання, яке формує таку схильність. Дано практичні 

рекомендації щодо запобігання виникненню у неповнолітніх психологічної готовності до 

вживання алкоголю чи наркотиків. 

б/н (ІПСП) 

М 29 

19.2 
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Мартинюк Т. А. Соціально-педагогічна профілактика вживання психоактивних речовин 

підлітками : метод, рек. / Тетяна Анатоліївна Мартинюк ; за ред. П. М. Гусака, Л. М. 

Вольнової. – Луцьк : Волин, нац. ун-т  ім.  Лесі Українки, 2010. – 84 с. 

Розглядаються окремі питання, що стосуються залучення підлітків до вживання 

психоактивних речовин, їх діагностики та профілактики. Автором подано матеріали для 

виявлення проявів вживання психоактивних речовин підлітками, а також низку методичних 

матеріалів (структуру занять, зразки занять, підбірка вправ тощо) для організації ефективної 

профілактичної роботи на основі формування життєвих навичок. 

б/н (ІПСП); 1285 (ІПСП) 

М 33 

19.2 

Матвеев В.Ф. Профилактика вредных привычек школьников: Кн. для учителя / В.Ф. Матвеев, 

А.Л. Гройсман.– М.: Просвещение, 1987. – 96 с. 

Книга содержит сведения о вредных привычках школьников и рекомендации по их 

профилактике. Вредные привычки рассматриваются как проявление психического 

дискомфорта ребенка. Поэтому, анализируя причины нарушения поведения у подростков, 

формы проявления нарушения поведения, авторы подчеркивают, что борьба с вредными 

привычками и их профилактика – совместное дело врачей и педагогов. 

1832 

 

М 34    

19.2 

Методологія та технологія виміру рівня поширення тютюнопаління, вживання алкоголю та 

наркотичних речовин серед учнівської молоді України на прикладі Європейського опитування 

учнівської молоді (Е8РАО) у 1995, 1999, 2003 роках / Упоряд. та заг. ред. О. М. Балакірєвої, О. 

О. Яременка. - К.: Державний ін-т проблем сім'ї та молоді, 2003. - 116 с.  

Монографія має за мету ознайомити з методологією та технологіями виміру рівня поширення 

куріння, вживання алкогольних напоїв та наркотичних речовин серед учнівської молоді 

України на прикладі Європейського опитування учнівської молоді (ESPAD) у 1995, 1999, 2003 

роках. Для працівників галузі Міністерства України у справах сім’ї, дітей та молоді, 

працівників системи центрів соціальних служб для молоді. 

4012 

 

М 54 

19.2 

Методичні рекомендації до комплексної програми “Профілактика негативних явищ у 

дитячому та молодіжному середовищі” / А.М.Павленко, І.М.Пінчук, Л.П.Шнеренко. – К.: 

УДЦССМ, 2001. – 72 с. 

Рекомендації містять аналіз нормативно-правової бази, поради щодо організаційного, 

інформаційного та методичного забезпечення діяльності мобільного консультативного пункту 

та практичні рекомендації для роботи з підлітками та молоддю, схильної до правопорушень. 

974 

М 69 

19.2 

Михайловская И. Б., Вершинина Г. В. Трудные ступени: профилактика антиобщественного 

поведения. — М.: Просвещение, 1990—143 с. 

Квита предстапляет собой попытку криминолога и социального психолога объяснить 

читателю значение многих социальных Я социально-психологических факторов, 
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регулирующих человеческое поведение. Рассмотрены нетжв и причины отклонений, 

возникающих в процессе социализации личности. Особое внимание обращено на роль школы 

как проводника социальных требований, призванного создавать все необходимые условия для 

полноценного развития личности. 

1055 

М 77 

19.2 

Мониторинг и оценка: Методические рекомендации / Международный Альянс по ВИЧ/СПИД 

в Украине. – К., 2004. – 128 с. 

Данное пособие разработано Международным Альянсом по ВИЧ/СПИД для организаций, 

работающих в области ВИЧ/СПИД, с целью информирования о возможных методиках 

проведения мониторинга и оценки. Рассчитано также на читателей, которые интересуются 

анализом социальных проблем и программ воздействия. 

3549 

Л 96 

19.2 

Навчально-методичний комплекс з курсу "Теорія і методи соціальної профілактики" для 

студентів спеціальності 7.040202 "соціальна робота"/Укл. Лютий В.П.- К.: Академія праці і 

соціальних відносин, 2002. - 34 с 

Навчально-методичний комплекс курсу "Теорія і методи соціальної роботи" розроблений у 

відповідності до програми курсу та містить навчальну програму, плани практичних занять, 

бібліографічний список, методичні рекомендації для самостійної роботи студентів, методичні 

рекомендації дня виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання, завдання 

контрольних робіт та питання заліку з курсу. 

б/н (ІПСП) 

О-54 

19.2 

Олиференко Л.Я. Социально-педагогическая поддержка детей группы риска: Учеб. пособие 

для студ. высш. пед. учеб. заведений / Л.Я. Олифиренко, Т.И. Шульга, И.Ф. Дементьева.. – М.: 

Академия, 2002. – 256 с. 

В учебном пособии раскрываются особенности работы с детьми группы риска, в том числе с 

детьми-сиротами, детьми, лишенными родительского попечения, детьми-бродягами и др. 

2192 

О-64 

19.2 

Организация профилактической работы в детской и молодёжной среде: Рабочие материлы 

Всеукраинского обучающего семинара. Часть 1. – Севастополь, 2003. 

б/н (ІПСП) 

К 17 

19.2 

Організація  діяльності консультативних пунктів «Довіра» центрами ССМ \ За ред. Лазоренка 

Б.П., Пінчук І, М. – К., 2003. – 138 с. 

3721 

О-64 

19.2 

Організація діяльності консультативних пунктів “Довіра” центрами соціальних служб для 

молоді: Методичний посібник / За ред. П. Б. Лазоренка, І. М. Пінчук. – К.: УДЦССМ, 2003. – 

138 с. 



375 

 

Даний посібник розкриває основні пріоритети реалізації програми “Профілактика ВІЛ/СНІДу 

серед осіб, які вживають наркотики ін’єкційним шляхом”. 

3723 

О-64 

19.2 

Організація профілактичної роботи у дитячому та молодіжному середовищі. З досвіду роботи 

Севастопольського міського центру соціальних служб для молоді / За ред. І.В. Новікової . – 

Севастополь, 2003. – 124 с. 

Дана збірка – результат практичного впровадження дружніх до молоді послуг фахівцями 

соціальної роботи м. Севастополя. Опрацьований і апробований ними досвід допоможе 

визначити пріоритети в роботі итм, хто тільки розпочинає надавати соціальні послуги на 

засадах дружності, підкаже, як зробити перші кроки на такому нелегкому, але вкрай 

необхідному шляху. 

3523 

К 17 

19.2 

Організація та діяльність груп взаємодопомоги при консультативних пунктах «Довіра» 

центрів ССМ \ За ред. Лазоренка Б.П. – К., 2005. – 88 с. 

1065 (ІПСП) 

Л 64 

19.2 

Литвиненко В.И. Основы самопомощи. - Полтава: 2003-212 с. 

В книге рассматриваются проблемы психологической самопомощи. Описаны различные 

формы самопомощи от групп самопомощи до Клубов и Всеукраинской сети ЛЖВ. С 

психоаналитических позиций представлены механизмы группового взаимодействия, проблема 

стигматизации наркозависимых и ВИЧ-инфицированных. 

3705 

 

О-93 

19.2 

Оценка с привлечением к участию: Методические рекомендации. - К.: Международный 

Альянс по ВИЧ/СПИД, 2001. – 158 с. 

Данные рекомендации разработаны Международным Альянсом по ВИЧ/СПИД для 

неправительственных организаций, работающих в области ВИЧ/СПИД в Украине, с целью 

привлечения уязвимых к ВИЧ-инфекции групп к участию в оценке ситуации и выроботке 

ответных действий. 

б/н (ІПСП); 1337 

О-93 

19.2 

Оцінка рівня охоплення учнівської та студентської молоді профілактичними програмами / О. 

Ганюков, Н. Березіна, М. Варбан, О. Єресько, К. Купчинська, М. Михайличенко, О. Шенін, В. 

Саріогло, Е.Ярмолюк . – К.: МБФ “Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні”, 2005. – 32 с. 

4112; б/н (ІПСП) 

П 26 

19.2 

Переломный момент : помощь в кризисных ситуациях. – Полтава, 2012. – 70 с. 

В данной публикации предоставлены рекомендации по вопросам получения юридической, 

психологической и социальной помощи в кризисных (трудных жизненных) ситуациях, в том 
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числе, связанных с употреблением наркотиков, секс-бизнесом и диагнозом ВИЧ-инфекции. 

Издание рекомендовано клиентам общественных организаций, реализующих программы 

профилактики ВИЧ, социальным работникам, занимающихся сопровождением клиентов, 

специалистам в области социальной работы с уязвимыми к ВИЧ группами населения. 

б/н (ІПСП) 

П 32 

19.2 

Підлітки на порозі ІІІ тисячоліття: Психологічні аспекти кризових явищ в підлітковому 

середовищі / Міський психологічний центр. – К., 2001. – 40 с. 

У роботі висвітлюються актуальні проблеми підліткового періоду. Книга написана за даними 

соціологічного та психологічного досліджень дітей і підлітків підліткових клубів за місцем 

проживання Ватутінського та Печерського районів, які було проведено Міським 

психологічним центром Служби у справах неповнолітніх м. Києва. 

980 

П 78 

19.2 

Подростки групп риска: руководство для участников – М. - 111 с. 

1064 (ІПСП); б/н (ІПСП) 

П 71 

19.2 

Предупреждение вредных привычек у школьников. - 2-е изд. – М.: УРАО, 1999. – 144 с. 

В книге рассматриваются особенности личности школьников и условия, создающие 

предрасположенность к вредным привычкам. Цель книги – помочь родителям и учителям 

воспитывать отрицательное отношение к курению и алкоголю, к употреблению нецензурных 

слов. 

2976 

П 84 

19.2 

Профілактика вживання Психоактивних речовин. Матеріали для проведення освітньо-

пофілактичної роботи. Частина ІІ. / За заг. рєд. К.С. Шендеровського, І.Я. Ткач. – К.: 

КМЦСССДМ, 2005. 

390 (ІПСП); б/н (ІПСП) 

П 84 

19.2 

Профілактика вживання Психоактивних речовин. Матеріали для проведення освітньо-

пофілактичної роботи. Частина II. / За заг. ред. К.С. Шендеровського, І.Я. Ткач. - К.: 

КМЦСССДМ, 2005. 

б/н (ІПСП) 

П 84  

19.2 

Профілактичні програми. Упоряд. О.О. Стойка, А.О. Рогожева, І.В. Цисар. — К.: Главшік, 

2007.— 128 с.  

У посібнику представлені комплексні сценарні плани проведення тенінгїв з ОСТІітньо-

профілактичргої роботи. Запропопоиані матеріали допоможуть спеціалістам з соціальної 

роботи об'єднати свої зусилля у вирішенні проблем лікування соціальних хвороб. 

575 (ІПСП); б/н (ІПСП) 

П 84 

19.2 
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Профілактичні програми. Упоряд. О.О. Стойка, А.О. Рогожева, І.В. Цисар. — К.: Главник, 

2007,— 128 с.  

У посібнику представлені комплексні сценарні плани проведення тенінгів з освітньо-

профілактичної роботи. Запропоновані матеріали допоможуть спеціалістам з соціальної 

роботи об'єднати свої зусилля у вирішенні проблем з лікування соціальних хвороб. 

б/н (ІПСП) 

Р 49 

19.2 

Рівень і тенденції поширення тютюнокуріння, вживання алкоголю та наркотичних речовин 

серед учнівської молоді України / О.М. Балакірєва (кер. авт. кол.), Т.В. Бондар, Н.О. Рингач та 

ін. - К.: УІСД ім. О. Яременка, 2008. - 152 с. 

Монографія має за мету ознайомити громадськість із проектом ЕSPAD - Європейське 

опитування учнів щодо вживання алкоголю та інших наркотичних речовин і його реалізацією 

в Україні. Вона містить інформацію про рівень і структуру куріння, вживання алкоголю та 

наркотиків серед підлітків, динаміку окремих показників за 1995, 1999, 2003, 2007 роки, аналіз 

тендерних особливостей, а також дані щодо поінформованості підлітків з питань ВІЛ. 

883 (ІПСП) – 2 екз. 

С 17 

19.2 

Самодопомога: технологія соціальних змін. Помічник – К., 2008. – 78 с. 

1034 (ІПСП) 

С 65 

19.2 

Сорочинська В.Є. Профілактика негативних явищ серед учнівської та студентської молоді 

(наркоманії, алкоголізм, СНІД): Навч. – метод. посіб. / В.Є. Сорочинська, О.А. Удалова, В.С. 

Штифурак. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2003. – 168 с. 

Навчально-методичний посібник присвячено проблемі зловживання наркотичними 

речовинами серед учнівської та студентської молоді, подані матеріали організаційно-

методичного характеру щодо превентивної профілактичної діяльності з проблем асоціальної 

поведінки, формування здорового способу життя, профілактики Сніду серед молоді. 

3316 

Т 33 

19.2 

Теорія і практика соціальної роботи: профілактика негативних явищ у молодіжному 

середовищі - Робочі матеріали 18-30 вересня 2000 року. – К., 2000 

78;79;80 

Т 98  

19.2 

Тютюн, алкоголь, наркотики в молодіжному середовищі: вживання, залежність, ефективна 

профілактика / О.О. Яременко (кер. авт. кол.), О.М. Балакірєва, О.О. Стойко. – К.: Державний 

інститут проблем сім'ї та молоді, Український ін-т соціальних досліджень, 2004. – 196 с.  

Ця монографія — одна із серії видань Українського інституту соціальних досліджень та 

Державного інституту проблем сім'ї та молоді, які містять матеріали для навчання основам 

формування здорового способу життя молоді та впровадження цієї діяльності у практику 

роботи державних і громадських організацій, причетних до розв'язання молодіжних проблем. 

У книзі представлена інформація про психоактивні речовини: тютюн, алкоголь та наркотики.  

3954; 3993 

У 38 
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19.2 

Уилсон Джуди. Группы самопомощи (организация и работа групп самопомощи) / перевод с 

англ. - под редакцией Л. Романенковой /. – Запорожье, 1999 

160 (ІПСП) 

Ф 66 

19.2 

Фіцула М.М., Парфенович І.І. Відхилення у поведінці неповнолітніх: шляхи їх попередження 

та подолання: Навчально-методичний посібник. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2008. 

– 432 с. 

724 (ІПСП) 

Ф 79 

19.2  

Форми та методи роботи ЦССМ по профілактиці негативних явищ серед дітей та молоді: З 

досвіду роботи центрів соціальних служб для молоді Тернопільської області. – Тернопіль, 

2001. – 30 с. 

595 

Ф 79 

19.2 

Формування навичок безпечної поведінки: Учбово-методичний посбник/ Українська академія 

планування сім’ї. – К., 2003 

б/н (ІПСП) 

Ш 47 

19.2 

Шендеровський К. Профілактична соціальна робота: теорія і практика. Навчально-методичний 

посібник. – К.: Главник, 2007. -  144 с. 

В посібнику представлено теоретичні, організаційно-методичні аспекти роботи з дітьми, 

молоддю, різними категоріями сімей, сформовано навчально-методичні рекомендації лля 

проектування механізму взаємодії з різними організаціями та впровадження різних видів 

профілактичної соціальної роботи. 

4355; 376 (ІПСП); 434 

Щ 92 

19.2 

Що ваші учні повинні знати про алкоголь, тютюн та коноплю / Під ред. А.Говорун. – Черкаси: 

„Escape”, 2001. – 47 с. 

Цей проект націлений на розробку і впровадження освітніх програм, в яких задіяні урядові і 

неурядові організації, загальною метою яких є зниження популярності і масштабів вживання 

психоактивних речовин серед підлітків. 

3077 

Я 44 

19.2 

Як справлятися з неприємними почуттями до інших людей.  

635 

19.2 

Самодопомога. – Київ, 2013. – Ресурсний центр ГУРТ ,2013. 

 

У посібнику поданні практичні рекомендації та приклади створення груп самодопомоги з 

розв’язання особистих проблем людини чи проблем громади у сфері соціальних негараздів 

,захисту прав людини тощо. 
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19.2.1 Наркоманія 

Т 67 

19.2.1 

13 статей о снижении вреда: бюллетень региональной информационной службы снижения 

вреда / Международный Альянс с ВИЧ/СПИДа в Украине; Ред. Лили Хийд. – Выпуск 1. –

2004. – 32 с. 

Выпуск  посвящён стратегии снижения вреда. 

3887 

А 38 

19.2.1 

Акберова С.А. NLP эриксоновсий гипноз при наркотических проблемах. – Казанский 

общественный фонд «Выбор», 2000. – 48 с. 

В последние два десятилетия психотерапевтами постоянно предпринимаются попытки 

применения NLP и эриксоновской гипнотерапии при наркотических проблемах. В 

большинстве своем работы, посвященные этой теме, представляют собой лишь 

фрагментарные описания, в то время как в данном издании предлагается комплекс 

последовательно изложенных форматов NLP и некоторых приемов эриксоновской 

гипнотерапии, вокруг которых может выстраиваться вся «остальная» психотерапия при 

коррекции психологической зависимости у потребителей наркотических средств. 

585 

А 50 

19.2.1 

Алкоголь та наркотики в Україні / Міжнародна Незалежна Асоціація Тверезості. – К.: „Студія 

тверезості”, 1995. – 95 с. 

3663 

А 61 

19.2.1 

Амеронген Боб Ван Алкоголь та наркотики: Інформація про вживання та зловживання. — 2-е 

вид., доп. і переробл. — К.: Сфера, 2000. — 80 с.  

Величезне бажання попередити молодь про небезпеку вживання наркотиків спричинило появу 

пропагованої тобі, читаче, цієї книжки! Уній зроблена спроба розповісти про найбільш 

поширені наркотичні та галюпиногенні препарати, розглянуті проблеми, шо випливають через 

зловживання алкоголю й наркотиків. 

365 

А 64 

19.2.1 

Аналіз факторів, що спричиняють початок вживання наркотичних речовин ін’єкційним 

шляхом: аналіт. звіт / ЮНІСЕФ, Укр. ін-т соц. дослідж. ім. О. Яременка. – К.: ВПК 

«ОБНОВА», 2010. – 52 с. 

У звіті викладено основні результати опитування споживачів ін’єкційних наркотиків (СІН) 

щодо ініціації вживання наркотиків ін’єкційним шляхом. Визначені основні характеристики 

шляхів і способів залучення до вживання наркотиків ін’єкційним шляхом інших осіб. На 

основі результатів дослідження висунуто низку висновків та рекомендацій. 

1412 (ІПСП) 

А 64 

19.2.1 
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Ананьева Г.А. Конкурс карикатуры «Мифы и иллюзии наркотиков» / Г.А.Ананьєва, Т.И. 

Андреева, Д.Н. Бадретдинова. – 2-е изд. - Казанский Общественный Фонд «Выбор», 2000. – 43 

с. 

Данная брошюра представляет собой сборник работ участников конкурса карикатуры, 

который проводился 30 августа 1998 года в г. Казани. Участниками конкурса стали дети и 

взрослые, оказавшиеся неравнодушными к теме наркотиков и наркомании. 

588 

А 65 

19.2.1 

Андреева Т. Почем нынче экстаз? – 2 -е изд., пересм. и доп.– К., 2000. - 52 с. – Серия 

“Профилактика алкогольных, табачных и наркотических проблем”. 

Данная работа посвящена проблемам, связанным с наркотиком экстази. В брошюре изложены 

истории данного вещества, его характеристик, сравнения с другими наркотиками, особенности 

потребления данного вещества, характеристики групп потребителей, особенности действия на 

организм, закономерности развития патологических процессов, основные клинические 

особенности, опасности, связанные с данным веществом. В разделе, посвященном действиям, 

обсуждаются возможности оказания помощи, профилактики, ограничения вреда, 

информирования потребителей.  

582 

А 65 

19.2.1 

Андреева Т. Что потребляют Ваши пациенты, кроме воздуха, воды и пищи?: Книга для врача / 

Т.Андреева, К.  Красовский. – К., 1999. – 199 с. 

Пособие будет интересно тем, кто заинтересован в снижении ущерба, наносимого табаком, 

алкоголем, нелегальными наркотиками и прочими веществами физическому и психическому 

здоровью человека. Содержит практические рекомендации по работе с пациентами с 

различной степенью готовности к оздоровлению своего образа жизни. 

865 

А 69 

19.2.1 

Анонимные Наркоманы: Двенадцать Шагов и Двенадцать  Традиций / Narcotics Anonymous. – 

М., 2003. – 236 с. 

Много книг написано о природе наркомании. Эта книга в основном посвящена природе 

выздоровления.  

3536 

Б 23 

19.2.1 

Бандурка С.А. Наркомафия: уголовно-правовые средства борьбы: Уч. Пособие / С.А. 

Бандурка, С.В.Слинько. – Харьков: Арсин, 2001. – 320 с. 

В учебном пособии рассмотрена правовая сущность, цели, функции оперативно-розыскных 

аппаратов органа дознания, место и роль в уголовном судопроизводстве. Особое внимание 

уделено организации оперативних мер, связанных с выявлением незаконного оборота 

наркотиков. Рассматриваются вопросы реализации оперативной информации при проведении 

неотложных следственных действий, задержании лиц, распространяющих наркотики. 

1558 

Б 40 

19.2.1 

Безопасный укол. Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине. – Киев, 2012. – 40 с. 
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Эта брошюра адресована потребителям инъекционных наркотиков, которые не потеряли 

надежду изменить свою жизнь к лучшему. Основана на пособии «Делаем инъекции грамотно. 

Пособие по технике безопасности для потребителей инъекционных наркотиков». 

б/н (ІПСП) 

Б 53 

19.2.1 

Безпалько В.В. Профілактика опійної наркоманії серед учнів навчальних закладів: Методичні 

рекомендації. – Кам’янець-Подільській: Абетка-НОВА, 2003. – 32 с. 

Для студентів вищих навчальних закладів, вчителів, викладачів, медичних працівників, 

психологів установ системи освіти України. Методичні рекомендації можуть бути корисними 

для сімейних лікарів, менеджерів системи охорони здоров'я. 

3230 

Б 48 

19.2.1 

Березин С. В., Лисецкий К. С. Наркомания глазами семейного психолога. — СПб.: Речь, 2005. 

— 240 с, ил. 

Книга посвящена чрезвычайно актуальной в наше время проблеме профилактики наркомании 

среди молодежи: социальные и психологические аспекты распространения наркотиков, 

вопросы зависимости и созависимости, социально-психологический портрет наркомана, пути 

превенции злоупотребления наркотиками и коррекции поведения, модели комплексной 

работы специалистов. 

3487 

Б 77 

19.2 .1 

Бойко А.М. Соціальна робота з клієнтами із залежністю від алкоголю та наркоманії: Метод. 

реком. з навчального курсу для магістеріуму / Національний університет "Києво-Могилянська 

Академія" Ужгородський державний університет. - Ужгород:УжДУ, 2000. - 76 с. 

Вибірковий спецкурс у програмі підготовки соціальногопрацівника. Складається з двох 

розділів. Забезпечує основні знання про етиологію та клініку залежностей, правові аспекти 

соціальної роботи із залежними людьми, про рівні та особливості профілактики наркоманіії та 

алкоголізму, навчання основним навичкам соціальної роботи із залежними клієнтами. 

332; б/н (ІПСП) 

Б 88 

19.2.1 

Брошура. Запобігання наркоманії в підлітковому віці. Поради вчителям, батькам, медичним 

працівникам., Київ, 2005. – 15 с. 

б/н (ІПСП) 

В 23 

19.2.1 

Ваша дитина і наркотики: Брошура для батьків та вихователів. – 2-е вид., доп.і перероб. – К.: 

Сфера, 2000. – 32 с. 

658 

23 

Ваша дитина і ризики (рекомендовано для батьків дітей і підлітків).- Чернигов: Видавництво 

«Десна поліграф»,2014.-64с. 

 Данний посібник розрахований , в першу чергу , на батьків неповнолітніх, та тих, хто має 

справу з підлітками. Мета видання – допомогти батькам в профілактиці ризикованої поведінки 
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дітей, що може бути пов’язана із вживанням психоактивних речовин та іншими ризиками 

сьогодення. 

1618 

 

В 29 

19.2.1 

Венгринюк Христя Голий нарКОТИК: Проза. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2006. – 172 с. 

4478 

В 34 

19.2.1 

Вермитенко Ю.В. Профилактика наркомании в подростковой среде: Учеб. пособие  / 

Ю.В.Вермитенко, В.Н. Келасьев; Под общ. Ред. В.Н. Келасьева. – СПб.: Изд. - во С.-

Петербургского ун-та, 2001.-56 с. 

В пособии рассматривается аддиктивное поведение подростков, анализируется сложившаяся в 

подростковой среде наркоситуациях. 

1740 

Г 22 

19.2.1 

Гасанов Є.Г. Борьба с наркотической преступностью: Международный и сравнительно-

правовой аспекты. – М.: ЮрИнфоР, 2000. – 208 с. 

Книга посвящена международному и сравнительно-правовому аспектам борьбы с 

наркотической преступностью. 

1484 

Г 47 

19.2.1. 

Гиль С.С., Гиль Л.В. Педагогическая профилактика ПАВ-зависимости: технологии содействия 

самореализации подростков. — М.: Ритм, 2004. - 208 с. 

Проблема свободного, развивающегося человека, раскрывающего свои способности и 

возможности - «Сущностные силы» как вопрос понимания смысла бытия является важнейшей 

в истории человеческой мысли. Одна из первых формулировок самореализации предложена в 

книге древнекитайского мыслителя Man Цзы: «Тот, кто до конца использует свои умственные 

способности, тот познает свою природу. Сохранять свои умственные способности, заботиться 

о своей природе - это путь служения небу». 

4231 

Г 67 

19.2.1 

Горбатенко Л.С. Родителям и педагогам: все о наркомании. Эффективные программы 

профилактики, сценарии и материалы для классных занятий. – Ростов/Д.: Феникс, 2003. – 352 

с. 

Книга построена так, чтобы преподаватели любого школьного предмета могли, развивая по 

своему усмотрению основные положения книги, обсуждать с учениками те или иные аспекты 

наркомании.  

1393;3482;3706 

Г 85 

19.2.1 

Грінченко І.М. Наркобізнес та національна безпека. – К.: Сфера, 2002. – 211 с. 

Проблема наркотичної залежності в останні роки стала надзвичайно актуальною для  нашої 

країни. Один з най серйозних аспектів цієї проблеми – міжнародний наркобізнес – є об’єктом  
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спеціального інтересу Служби безпеки України. Так само, як  і  відмивання та використання 

грошей, отриманих в результаті  незаконних операцій розповсюджувачів наркотиків по всій 

території земної кулі, включаючи й Україну. 

2045 

Г 89 

19.2.1 

Гроф К. Жажда целостности. Наркомания и духовный путь / Пер. с англ. О. Цветковой. – М.: 

Институт трансперсональной психологии, Издательство Саттва, 2000. – 272 с. 

Юнг считал, что в глубине тяги к пагубным привычкам находится “жажда целостности”. К. 

Гроф, первопроходец трансперсональной психологии. 

1094 

Г 90 

19.2.1 

Групи взаємодопомоги: соціалізація через розвиток творчого потенціалу. Методичний 

посібник для фахівців, які працюють у групах взаємодопомоги, створених при 

Консультативних пунктах «Довіра» центр соціальних служб для сімї, дітей та молоді. Частина 

друга / За ред. Лазоренка Б.П., Пилипенка О.І. – К.: Видавничий дім «Калита», 2005 р. – 168 с. 

960 (ІПСП) 

Д 18 

19.2.1 

Данилин А. Героин. – Врачи предупреждают / А. Данилин, И. Данилина. – М.: ЗАО Изд-во 

Центрполиграф, 2001. – 184 с. 

В книге рассматривается история героина, основы производства этого сильнодействующего 

наркотика, каналы его поступления в Россию и способы распространения. Подробно описано 

воздействие героина на организм человека, а также проявление синдрома зависимости к нему. 

Особое внимание уделяется последствиям хронического или разового употребления. В ней 

даны обстоятельные рекомендации для тех, кто хочет самостоятельно избавиться от 

зависимости к героину, и для тех, кто хочет прибегнуть к помощи врачей. Приводится список 

наркологических учреждений России и описываются существующие методы лечения 

физической и психической зависимости. 

2702 

Д 17 

19.2.1 

Данилин А., Данилина И. Марихуана. — «Врачи предупреждают» — М.: ЗАО Изд-во 

Центрполиграф, 2000. — 154 с. 

В книге подробно рассматривается истории марихуаны, основы производства этого 

наркотика, каналы ею поступления и Россию и способы распространения. Описано воз-

действие марихуаны на организм человека и последствия хронического и разового упот-

ребления.  

б/н (ІПСП) 

Д 18 

19.2.1 

Данилин Н.Г. LSD. Галюциногены, психоделия и феномен зависимости. - М.: ЗАО Изд-во 

Центрополиграф, 2003. – 521с. 

 Новая книга известного врача- нарколога, - это шокирующее откровение, непредвзятая 

объективность, всесторонняя освещенность, сложнейший диалог с представителями учений о 

феномене ушедшего тысячелетия - LSD. 

2695 



384 

 

Д 23 

19.2.1 

Двенадцать шагов и двенадцать традиций ал-анона: Пер. англ. – К., 2001. – 126 с. 

2123 

Д 33 

19.2.1 

Денний центр як окрема форма соціально-психологічної реабілітації наркщалежних. 

Методична збірка. - К.: "Карат", 2004. - 98 с. 

У збірці поданий короткий огляд моделі реабілітації, що застосовується в Денному центрі для 

паркозалежних в межах мінімальної /еряпевтичної програми. Поряд із описом основного 

концептуального підходу, на якому ґрунтується реабілітаційна проірвма, у збірці представлена 

філософія і зміст, процес проходження і організація роботи реабілітаційної програми. 

Поданий схемаї ичний опис змісіу основних терапевтичних активностей, що відбуваються під 

час проходження клієнтом реабілітаційної програми Денного центру. 

549 

Д 42 

19.2.1 

Джонсон В. Как заставить наркомана или алкоголика лечиться. - М.: В.Секачев, 2000.- 128с. 

Руководство для родных и близких тех, кто страдает от химической зависимости. 

257 

Д 42 

19.2.1 

Джонсон В. Как заставить наркомана или алкоголика лечиться. – М.: В.Секачев, 2000 – 128 с. 

547 (ІПСП) 

Д 46 

19.2.1 

Димофф Т. Как уберечь детей от наркотиков / Т. Димофф С. Карпер. - М.: Золотой теленок, 

1999.- 224 с. 

380 

Д 46 

19.2.1 

Динаміка поширення тютюнопаління, вживання алкоголю та наркотичних речовин серед 

учнівської молоді України: 1995, 1999, 2003 роки / О.М. Балакірєва, О.М. Яременко,  О.Р. 

Артюр. – К.: Державний ін.-т проблем сім’ї та молоді, 2003. – 174 с. 

Монографія містить інформацію про рівень та структуру куріння, вживання алкоголю та 

наркотиків серед підлітків, динаміку окремих показників за 1995, 1999, 2003 роки, аналіз 

тендерних особливостей, порівняльні дані з іншими європейськими країнами та 

інструментарій опитування. 

3927 

Е 30 

19.2.1 

Егоров А.Ю. Возрастная наркология. – СПб.: Дидактика Плюс; М.: Институт 

общегуманитарных исследований, 2002. – 272 с. 

В учебном пособии содержатся современные данные о причинах распространенности, 

механизмах возникновения зависимости от алкоголя и наркотических веществ. 

2716 

З-26 

19.2.1 
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Замісна підтримувальна терапія в лікуванні хворих із синдромом залежності від опіоїдів: 

метод.рекоменд. – К., 2009. – 96 с. 

б/н (ІПСП) 

З- 68 

19.2.1 

Злоупотребление наркотиками и ВИЧ/СПИД: извлеченные уроки. Сборник тематических 

исследований – Нью-Йорк, ООН., 2001 

566 

З- 90 

19.2.1 

Зріз наркотичної ситуації в Україні/ Українська Національна Обсерваторія з алкоголю та 

наркотиків/  Автор. кол. А. Вієвський, С. Сидяк, М. Рєзніченко та ін. – К., 2006. 

б/н (ІПСП) 

И 20 

19.2.1 

Иванова Н. Наркотики: выход есть! / Н., Иванова, Н. Бирун. – СПб.: Питер, 2001. – 224 с. 

Эта книга познакомит с различными методами лечения наркомании и с личным опытом 

выздоравливающих наркоманов, каждый из которых избрал свой путь к возрождению. Их 

советы особенно ценны потому, что эти люди прошли все ступени, ведущие в ад. 

1829 

И 28 

19.2.1 

Игумен Е. Луч надежды в наркотическом мире. – К.: Макариев - Решемского мужского 

монастыря, 2000. – 256 с. 

3092 

К 16 

19.2.1 

Как избавиться от вредных  привычек: Таблекомания. – СПб.: «Диля», 2000. – 160 с. 

Из этой книги вы узнаете, можно ли заниматься самолечением, как выбирать и принимать 

лекарство, чтобы избежать нежелательных последствий, как помочь заболевшему ребенку. 

Также рассказывается о гомеопатических средствах, витаминах и фитотерапии. 

2700 

К 16 

19.2.1 

Как определить, находится ли подросток под воздействием наркотических веществ – памятка 

для педагогов. 

б/н (ІПСП) 

К 23 

19.2.1 

Карин Каплан. Права человека. Документирование и адвокация. Руководство для организаций 

людей, котрые употребляют наркотики / Институт «Открытое общество», 2009. – 126 с. 

б/н (ІПСП) 

К 51 

19.2.1 

Клубные наркотики и рискованное поведение: время скоро прийдет. Саранков Ю.// сборник 

статей /  Киев, «СПИД Фонд Восток-Запад», 2004. -  224 с. 

б/н (ІПСП) 

К 56 
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19.2.1 

Ковалев С. В. Семь шагов от пропасти. НЛП-терапия наркотических зависимостей. — М.: 

московский психолого-социальный институт; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК»,  2001. 

— 192 с. («Библиотека психолога»). 

В книге известного специалиста по нейролингвистическому программированию в четкой и 

доходчивой форме даются рекомендации, какс помощью наиболее эффективной 

психотехнологии XXI века легко и быстро избавить другого человека или избавиться самому 

от алкогольной и наркотической зависимости. 

910 

К 56 

19.2.1 

Ковалев С.В. Семь шагов от пропасти. НЛП-терапия наркотических зависимостей. – М.: 

МОДЭК, 2001. – 192 с. – («Б-ка психолога»). 

В книге даются рекомендации, как с помощью наиболее эффективной психотехнологии ХХІ 

века легко и быстро избавить другого человека или избавиться самому от алкогольной и 

наркотической зависимости. 

906 

К 59 

19.2.1 

Козлов В. В. Руководство по спасению наркомана, или краткий курс выживания. – М.: Изд-во 

Института Психотерапии, 2002. – 64 с. 

Это руководство поможет близким наркомана многое узнать о природе этой зависимости, 

сориентироваться в методах лечения и сделать первый шаг к его спасению. 

3773 

К 62 

19.2.1 

Кольцова О. В. Психология работы с наркозависимыми. — СПб.: Речь, 2007. — 160 с. 

В книге дается обзор основных понятий о феномене наркозависимости, описание практики 

психологической помощи наркопотребителям на этапах лечения и реабилитации. Показана 

тактика настраиаания наркозависимых к отказу от наркотиков. Описана методика сбора 

данных о пациентах реабилитационного центра для статистического анализа характерных 

последствий наркопотребления. Приводятся результаты психологической диагностики, 

отражающие динамику изменения личности во время систематического приема наркотиков и 

в период устойчивой ремиссии. 

4454 

К 63 

19.2.1 

Комиссаров Б.Г. SOS: наркомания / Б.Г. Комиссаров, А.А. Роменко. – Ростов н/Дону: Феникс, 

2000. – 320 с. 

В этой книге простым и доступным языком описаны первые признаки проявления наркоманий 

и токсиманий у детей и подростков, позволяющие предупредить возникновение пагубного 

пристрастия к наркотикам на ранних стадиях. 

1432 

К 64 

19.2.1 

Конопля? Так / ні...Твій вибір: Навчальний посібник / Центр “Ескейп”. – К.: Сфера, 2001. – 32 

с. 
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Ця книжка розповідає про те, скільки хлопців та дівчат палять коноплю та чому вони почали 

це робити, що таке гашиш та марихуана і як вони впливають на людину, які можуть бути “за” 

та “проти” куріння коноплі. 

942 

К 64 

19.2.1 

Концепція державної політики України щодо наркотиків та алкоголю (законопроект) – К., 

2006 

б/н 

К 73 

19.2.1 

Котляров А.В. Другие наркотики, или Homo Addictus: Человек зависимый. — М.: 

Психотерапия, 2006. - 480 с. 

Зависимость — особый путьжизни, связанный с поиском «идеальной» реальности. При 

помощи зависимости человек убегает от дискомфорта действительности. Однако будучи 

найденной, новая искусственная реальность разрушает здоровье и жизнь. Различают 

химические (фармакологические) и субстанциональные зависимости. 

4241 

К-78 

19.2.1 

Красовский К. Что я могу сделать, чтобы помочь моим детям жить без наркотиков? – 2 - е изд. 

– К., 2000. - 48 с. – Серия «Профилактика алкогольных, наркотических и табачных проблем» 

Книга обращена к родителям, которые обеспокоены тем, что их дети могут встретиться с 

наркотиками. Но эта книга не для всех родителей, а только для тех, которые готовы 

пересматривать привычные вещи, ставить под вопрос собственные убеждения и расти вместе 

со своими детьми. 

583 

Л 36 

19.2.1 

Левин Б.М. Наркомания и наркоманы: Книга для учителя / Б.М.Левин, М. Б. Левин. – М.: 

Просвещение, 1991. – 160 с. 

В книге рассматриваются социальные проблемы наркомании среди молодежи. На материалах 

социологических исследований анализируются причины и тенденции процесса, дается 

информация об образе жизни наркоманов и их демографическая характеристика. 

3051 

М 15 

19.2.1 

Максимова Н.Ю. Психологическая профилактика алкоголизма и наркомании 

несовершеннолетних: Учеб.пособие. – Ростов н/Дону: Феникс, 2000. – 384 с. 

В пособии рассматриваются психологические аспекты предупреждения алкоголизма и 

наркомании: детерминанты указанных чвлений, личностные особенности подростков, 

употребляющих психотропные вещества, механизмы возникновения психической 

зависимости от психотропных веществ. 

1449 

М 42 

19.2.1 

Медикаментоване підтримувальне лікування. Теорія та практика. Інформаційно-методична 

збірка. : Запоріжжя, 2010. – 92 с. 
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У даній публікації наведено наукові факти, результати досліджень та актуальні дані, що 

стосуються медикаментозного підтримувального лікування. Збірка містить основну 

інформацію стосовно історії підтримувального лікування, його ефективності, світового та 

вітчизняного досвіду впровадження даних програм. 

б/н (ІПСП) 

М 54 

19.2.1 

Методичний посібник з профілактики наркоманії та ВІЛ/СНІДу у шкільному та молодіжному 

середовищі / За заг. ред. Б.П. Лазаренко, І.М. Пінчук. – К.: ДЦССМ, 2002. – 144 с. 

Посібник розкриває причини та умови виникнення наркотичної залежності, ознайомлює з 

інноваційними методиками первинної профілактики наркозалежної поведінки та запобігання 

поширенню ВІЛ-інфекції / СНІДу у шкільному та молодіжному середовищі. 

3658 

М 54 

19.2.1 

МЕТОДИЧНІ матеріали для працівників центрів ресоціалізації н арко залежної молоді «Твоя 

перемога» За заг. редакцією О.М.Балакірсвої, Т.І.Сосідко. — К.: Український інститут 

соціальних досліджень, 2005. - 152 с. 

Методичні матеріали містять статті, в яких висвітлено досвід реалізації програм ресоціалізації 

наркозалежної молоді, проект індикаторів моніторингу та оцінки діяльності центрів 

ресоціалізації наркозалежних та інструментарій щодо їх збору. У книжці також подано список 

рекомендованої літератури та Інформація щодо організацій, які займаються ресоціалізаціею 

наркозалежної молоді та входять в мережу «Твоя перемога». 

4123; 41 (ІПСП) 

М 54 

19.2.1 

МЕТОДИЧНІ рекомендації з питань організації та функціонування центрів ресоціалізації 

наркозалежних / Державний ік-т проблем сім'ї та молоді, — К., 2004. — 200 с. 

Методичні рекомендації містять інформацію про організаційні аспекти щодо створення та 

функціонування центрів ресоціалізацІЇ наркозалежної молоді в Украївіі, огляд основних прог-

рам та методик, які використовуються для ресоціалізацією залежних, та нормативно- правой і 

засади в сфері ресоціалізації наркозалежності молоді. В книзі також міститься інформація 

щодо організацій, які займаються ресоціалізаніею наркачалежної маподі в Україні. 

27 (ІПСП) 

М 54 

19.2.1 

Методичні рекомендації з питань організації та функціонування центрів ресоціалізації 

наркозалежних / Державний ін-т проблем сім'ї та молоді. – К., 2004. – 180 с. 

Методичні рекомендації містять інформацію про організаційні аспекти щодо створення та 

функціонування центрів ресоціалізації наркозалежної молоді в Україні, зміст основних 

програм та методик, які використовуються для ресоціалізації залежних, та нормативно-правові 

засади в сфері ресоціалізації наркозалежної молоді. В книзі також міститься інформація щодо 

організацій, які займаються ресоціалізацією наркозалежної молоді в Україні. 

4035;4001 

М 54 

19.2.1 

Методичні рекомендації по програмі боротьби із зловживанням наркотичних речовин серед 

неповнолітніх. – К., 1997 
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573 (ІПСП) 

М 54 

19.2.1 

Методичні рекомендації соціальним працівникам центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді щодо організації діяльності служб роботи з ін’єкційними споживачами наркотиків – К., 

2007. – 71 с. 

б/н (ІПСП) 

  

М 64 

19.2.1 

Миронов Е.М. Прощайте, наркотики! – СПб.: Питер, 2001.- 192 с. 

 «Самоизбавление от наркотической зависимости. Возможно ли это?»- порой спрашивают 

многие из нас. Естественно, существует великое множество запатентованных средств и 

методов избавления от наркозависимости. 

2701 

М 64 

19.2.1 

Мозг. Независимость: Спецвыпуск пректа Снижения Вреда мОЗг – 330 / Благотворительный 

фонд «За Здоровое Общество». – К., 2003. – 72 с. 

Цель проекта – предоставить читателям возможность свободного обмена мнениями и 

информацией. 

3650 

М 75 

19.2.1 

Молодежь и наркотики (социология наркотизма). – Х.: Торсинг, 2000. – 432 с. 

Книга является плодом научной кооперации четырех европейских университетов и научных 

центров из трех стран – Германии, Испании, Украины. Читателю представлена широкая 

панорама исследований в области распространения наркотиков в европейских странах, 

калейдоскоп разнообразных эмпирических данных, обзор подходов и идей в области 

профилактики. 

1187 

М 75 

19.2.1 

Молоді люди, які вживають ін’єкційні наркотики: поінформованість, усвідомлення ризику 

ВІЛ-інфікування, поведінка (Аналітичний звіт за результатами опитування споживачів 

ін’єкційних наркотиків у рамках проекту “Профілактика ВІЛ/СНІДу серед молодих людей, які 

вживають наркотики ін’єкційним шляхом”). – К., 2001. – 64 с. 

1215 

М 75 

19.2.1 

Молодь і законодавство: Наркоманія через призму Кримінального кодексу України / 

Полтавський обласний центр соціальних служб для молоді. – Полтава, 1997. – 18 с. 

У даному збірнику показано, яку небезпеку являє собою наркоманія. Враховуючи те, що 

наркоманія, як правило, веде до споєння злочинів, в збірці дається можливість молодим 

людям подивитися на це явище через призму Кримінального кодексу України. 

983 

М 74 

19.2.1 
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Моніторинг поведінки споживачів наркотиків як компонент епіднагляду другого покоління / 

О.Р. Артюх, О.М. Балакірєва, Л.В. Бочкова, Ю.П. Галич, Ю.М. Галустян, Д.М. Дідкова-

Фаворська, О.Г. Злобіна, Н.М. Левчук, В.П. Лютий, В.А. Марциновська, Т.П. Микитюк, В.Ф. 

Морозов, О.М. Петровський, Т.С. Шамота, О.О. Яременко. – К.: МБФ “Міжнародний Альянс з 

ВІЛ/СНІД в Україні”, 2005. – 68 с. 

4116 

М 85 

19.2.1 

Мотивационное интервьюирование лиц, употребляющих инъекционные наркотики: 

Методические рекомендации для социальных работников программ профилактики 

ВИЧ/СПИД / Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине; Гл. ред. А. Храпаль. – К.: 

Международный Альянс по ВИЧ/СПИД, 2004. – 108 с. 

3608 

М 87 

19.2.1 

Моя жизнь как кораблик бумажный / Сост. Е.Н. Аничин; Худ.-оформ. Р.Н. Аничина, А.Ю. 

Логвинова. – Полтава, 1999. – 49 с. 

Этот небольшой сборник вмещает в себя стихи, написанные выздоравливающими 

наркоманами. 

1493 

Н 15 

19.2.1 

НАВЧАЛЬНА   ПРОГРАМА   для   підготовки   працівників   центрів Н 15   ресоціалізації 

наркошпежної молоді "Твоя перемога". - К.: Видавничий дім "КАЛИТА", 2005. -154 с. 

Комплексна навчальна програма для підготовки працівників центрів ресоціалізації 

наркозалежних «Тпоя перемога» розроблена в межах проект}1 «Науково-методичне 

забезпечення діяльності центрів ресоціалізації на рк о залежної молоді «Тпоя перемога» і має 

на меті сприяти запровадженню систематичного стандартизованого підходу до підготовки 

фахівців центрів ресоціалізації наркозалежпнх. Зміст програми орієнтований на надання 

мінімально необхідної базової інформації працівникам центрів ресоціалізації наркозалежних. 

4122 

Н 29 

19.2.1 

Наркозлочинпість: кримінологічна характеристика та запобігання: Науково-практичний по-

сібник / А. А. Бова, В. І. Женунтій, А. П. Зака-люктаін.; Зазаг. ред. А. П.Закалюка. -К.: 2006. -

296 с. 

Матеріал книги підготовлено науковцями Академії правових наук України, Національної 

академії внутрішніх справ України, працівниками Міністерства внутрішніх справ України на 

підставі матеріалів спільного дослідження проблеми наркозлочинності, причин та умов, які її 

зумовлюють, діяльності щодо запобігання злочинам, пов'язаним із наркотиками. Вперше в 

Україні системно викладаються кримінологічна характеристика цих злочинів, чинники їх 

вчинення, досвід та рекомендації щодо удосконалення діяльності стосовно запобігання 

наркотизму і нар ко злочинам. 

4395 

Н 29 

19.2.1 

Наркомания в России: состояние, тенденции, пути преодоления: Пособия для педагогов и 

родителей / Под ред. А.Н. Гаранского. – М.: «Владос», 2003. – 352 с. 
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Книга посвящена борьбе с наркоманией среди молодежи. 

2635 

Н 29 

19.2.1 

Наркомания незаконный оборот наркотиков. Вопросы теории и практики противодействия: 

Учебное пособие / Ю.М. Єрмаков, С.А. Исаков, А.В. Симоненко, В.П. Новиков; Под. ред. 

проф. С.Я. Лебедева. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. – 304 с. 

В учебном пособии рассматривается понятийный аппарат в области наркомании и 

незаконного распространения наркотиков, российское законодательство относительно 

контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а 

также административное и уголовное законодательство РФ в сфере законного оборота 

наркотиков. 

1263 

Н 29 

19.2.1 

Наркомания: грех или болезнь. – М.: Даниловский благовестник, 2001. – 256 с. 

2958 

Н 29 

19.2.1 

Наркомания: методические рекомендации по преодолению наркозависимости / Под ред. А.Н. 

Гаранского.- М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2000. – 384 с. 

Книга посвящена борьбе с наркоманией среди учащейся молодежи. В ней анализируется 

процесс проникновения наркотиков в Россию, распространения их в молодежной среде, 

вскрываются основные причины наркотизации школьников и студентов, приводятся меры 

профилактики и советы по преодолению наркозависимости. 

1826 

Н 29 

19.2.1 

Наркотики: социальные, медицинские и правовые аспекты: Справочник / Авт.- сост. И.Н. 

Кузнецов, С.К. Купрейчик. – Мн.: Новое знание, 2001. – 400 с. 

В справочнике впервые систематизирована информация по самому широкому кругу вопросов, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков в мире, Российской Федерации и Республике 

Беларусь. Особое внимание уделяется классификации и характеристике наркотиков, 

изложению правовых основ противодействия их незаконному распространению на 

государственном и международном уровнях. 

1822 

Н 29 

19.2.1 

Наркотичні речовини та залежність від них.– 2-е вид., доп. і перероб. – К.: Сфера, 2000. – 44 с. 

657 

Н 45 

19.2.1 

Нейк А. Наркотики. Какую опасность представляет наркомания для здоровья и как ее 

избежать? – М.: В.Секачев, 2001. – 128 с. 

923 

Н 56 

19.2.1 
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Нестеренко Т. І. ПОВЕРНУТІ З НЕБУТТЯ. НЕВИГАДАНІ ІСТОРІЇ ЛЮДЕЙ, КОТРІ 

ПОДОЛАЛИ НАРКОМАНІЮ / Дніпропетровськ: Пороги, 2000 — с 236. 

645 (ІПСП) 

Н 62 

19.2.1 

Никифорчук Д. Й., Стрільців О. М., Хруппа М. С. тя ін. Протидія незаконному обігу 

наркотиків: історія, практика, законодавство: Навчальний посібник  / За редакцією Джужи 0. 

М. -2006. - 240 с. 

У виданні відображено етапи формування нормативно-правової бази, що регламентує обіг 

наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів починаючи з дореволюційного 

періоду, часів існування Української РСР та по теперішній час, вказані особливості окремих 

нормативних актів, кримінологічні аспекти, які сприяли їх прийняттю. 

4450 

Н 63 

19.2.1 

Николаев Л.А. Профилактика наркомании и сопутствующих заболеваний / Л.А. Николаев, 

Д.Л. Николаев.- Мн.: Выш. шк., 2002. – 207 с. 

В книге описываются различные виды наркоманий и токсикоманий, принципы диагностики, 

лечения, профилактики и наркотической зависимости. Рассматриваются сопутствующие 

заболевания: сифилис, гонорея, хламидиоз, урогенитальный, влагалищный трихомоноз, 

микоплазмоз урогенитальный, гарднереллез, мягкий шанкр, лимфогранулематоз 

венерический, донованоз, СПИД, туберкулез. 

2347 

Н 63 

19.2.1 

Николаева Г.В. Профилактика негативных привычек в ученической среде. Часть І. 

Наркомания. – Чебоксары: Изд-во Чувашского республиканского института образования, 

2003. – 104 с. 

Данное пособие предназначено для организации профилактики нарко- и токсикомании в 

коллективах несовершеннолетних. Указаны предпосылки формирования нарко- и 

токсикоманий у детей и подростков, мотивы аддиктивного поведения. В общем виде 

изложены поведенческие модели для педагогов при возникновении той или иной ситуации, 

связанной с потреблением наркотиков несовершеннолетними. 

2775 

Н 63 

19.2.1 

Николаева Л.П. Уроки профилактики наркомании в школе: Пособие для учителя / Л.П. 

Николаева, Д.В. Колесов. – М.: Издательство Московского психолого-социального института; 

Воронеж:  «МОДЭК», 2003. – 64 с. 

Главная цель данной книги – предоставить учителю методологию профилактики наркомании 

в школьной среде. Подробно разработанные уроки, ориентированные на учащихся младших, 

средних и старших классов, позволяют выработать у школьников отрицательное отношение к 

наркогенным веществам и последствиям их употребления и сформировать у детей и 

подростков внутренние антинаркологически защитные барьеры. В книге приведен краткий 

словарь терминов, используемых в наркогенной среде. 

2767 

О-31 

19.2.1 
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Овечкина А.А. Проблемы с наркотиками? Лидеры требуются?: создание и использование 

команды лидеров сверстников в профилактической антинаркотической работе / А.А. 

Овечкина, Т.И. . – К., 1999. - 40 с. – Серия «Профилактика алкогольных, наркотических и 

табачных проблем». 

Авторы брошюры рассказывают о технологии подготовки команды лидеров сверстников, 

реализующей идеи подхода Peer EducationЖ, широко распространившегося в мире в 

последнее время. Выделяются и обсуждаются факторы, которые необходимо учитывать на 

различных этапах процесса, с тем чтобы подготовка команды лидеров имела успех. 

Предлагается краткий экскурс в различные психологические теории, инструментарий которых 

кажется уместным при решении задач подготовки лидеров сверстников. 

589 

О-37 

19.2.1 

Огляд програм ресоціалізації для споживачів наркотиків серед молоді та підлітків. - К.: ПЦ 

«Фоліант», 2010. - 88 с.  

Опубліковані результати дослідження, проведеного з метою визначення основних проблем, 

пов'язаних з реабілітацією/ресоціалізацією наркозалежних та можливостю залучати підлітків 

14-17 років до таких програм. Для визначення основних напрямів розвитку центрів 

реабілітації/ресоціалізації в Україні аналізувався міжнародний досвід країн та їхні підходи до 

вирішення питань наркоманії; було переглянуто нормативно-правові документи, що 

стосуються проблем реабілітації і ресоціалізації, а також статистичні дані національного 

рівня. 

1352 (ІПСП) 

О-49 

19.2.1 

Окаринський М.М. Антинаркогенне виховання підлітків у Пластовій організації: Методичний 

посібник для виховників пластового юнацтва / За заг. ред. М.М. Фібули. – Тернопіль: 

“Навчальна книга – Богдан”, 1999. – 96 с. 

У посібнику зібрано вправи, методичні прийоми, ігри, як відомі, так і авторські. Частина 

загальновідомих методів виховного впливу є адаптована до можливостей їх застосування у 

пластових юнацьких частинах, а також до можливостей індивідуальної роботи з пластунами, 

співпраці з батьками пластунів. 

2895 

О- 64 

19.2.1 

Організація діяльності консультативних пунктів «Довіра» цетрами соціальних служб для 

молоді / За ред.Лазоренко П.Б. – К., 2003. – 138 с. 

б/н (ІПСП); 1066 (ІПСП) 

О-64 

19.2.1 

Оржеховська В.М. Методика позбавлення неповнолітніх варкогенних звичок: Методичний 

посібник. - К.: ІСДО, 1995. -Ml e. 

Наведено методику позбавлення неповнолітніх варкогеннах звичок, яка передбачає 

застосування педагогічної психотерапії, аутотренінгу. Подані поради щодо зміцнення 

морального та фізичного здоров'я, а також проаналізовані результати занять з молоддю 

Україні за цією методикою. 

3080 

О-65 
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19.2.1 

Оржеховська В.М. Методика позбавлення неповнолітніх наркогенних звичок: Методичний 

посібник. - К.: ІСДО,1995. – 260 с. 

Наведено методику позбавлення неповнолітніх наркогенних звичок, яка передбачає 

застосування педагогічної психотерапії, а у тренінгу. Подані поради щодо зміцнення 

морального та фізичного здоров’я, а також проаналізовані результати занять з молоддю в 

Україні за цією методикою. Для педагогів, студентів, батьків.  

1003;  3080 

О-75 

19.2.1 

Основні напрямки роботи, навички та уміння волонтера програми “Зменшення шкоди серед 

осіб, які вживають наркотики ін’єкційним шляхом” / Державний центр соціальних служб для 

молоді. – К., 2002. – 74 с. 

2035 

О-88 

19.2.1 

Отчет по работе заседания экспертов: "Формирования компетенций и возможностей 

предоставления ухода, реабилитации и реинтеграции детям и подросткам - жертвам торговли 

людьми в регионе Балтийского моря ". 26-27 апреля 2005 г., Киев 

б/н 

П 13 

19.2.1 

Пакин Ю. Наркомания и алкоголизм: проблемы и новые возможности лечения. – К.: ИНСАТ, 

2000. – 31 с. 

3664 

П 26 

19.2.1 

Первинна профілактика вживання наркотичних речовин в молодіжному середовищі – 25 

травня 2005 року 

б/н 

П 27 

19.2.1 

Перевешивая часу весов. Значимость правовой помощи в контексте оказания медицинских 

услуг потребителям наркотиков в Украине. – Институт «Открытое общество», 2008. – 56 с. 

б/н (ІПСП) 

П 32 

19.2.1 

Пихтіна Н. П., Яковець Н. І. Соціально-педагогічні основи профілактики адитивної поведінки 

учнів. Навчально-методичний посібник спецкурсу. – Ніжин. : Редакційно-видавничий відділ 

НДПУ, 2000. – 29 с. 

б/н (ІПСП) 

П 50 

19.2.1 

Политика Голландии в области наркомании: Уроки голландского опыта. – 1996. – 150 с. 

1488 

П 71 

19.2.1 
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Предупреждение подростковой и юношеской наркомании / Под ред. С.В.Березина, 

К.С.Лисецкого, И.Б. Орешниковой. - М.: Изд-во Института Психотерапии, 2000.- 256 с. 

В монографии с позиций системного похода рассматриваются теоретические и методические 

вопросы профилактики молодежной наркомании. Представлен аналитический обзор 

зарубежных и отечественных программ первичной и вторичной профилактики подростковой 

юношеской наркомании. 

249 

П 78 

19.2.1 

Проблеми наркоманії, алкоголізму та тютюнопаління неповнолітніх та молоді. Методичний 

посібник. Випуск 2 – Запоріжжя, 2000 

2548 

П 78 

19.2.1 

Проблеми наркоманії, ВІЛ-інфекції та ЗПСШ в Україні. – К., 2001. – 46 с. 

У збірнику наукових статей розглянуто питання профілактики ВІЛ-інфекції, наркоманії, 

хвороб, що передаються статевим шляхом та інших соціально-небезпечних хвороб серед 

населення України, зокрема в молодіжному середовищі. Приділено увагу медичним, 

соціальним, психологічним, правовим аспектам цих проблем. 

619 

П 78 

19.2.1 

Программа снижения вреда от употребления наркотиков: Информационный дайджест / 

Международная гуманитарная организация  «СПИД Фонд Восток-Запад». - №8. – К., 2002. – 

158 с. 

В номере: Оценка ситуации по употреблению наркотиков в контексте ВИЧ-инфекции в Азии; 

Течение кокаиновой зависимости; Психотехники в консультативной практике ВИЧ-сервисных 

организаций; Международная программа снижения вреда от употребления наркотиков в г. 

Луганске. 

2116 

П-78 

19.2.1 

Программа снижения вреда от употребления наркотиков: Информационный дайджест / 

Международная гуманитарная организация  «СПИД Фонд Восток-Запад». - №6. – К., 2001. – 

141 с. 

В номере: Лагерь профилактики синдрома «сгорания» в городе Кременчуге, г. Кременчуг; 

Реалистический подход к подросткам, наркотикам и антинаркотическому просвещению; 

Эффективные методы профилактики ВИЧ/СПИДа и инъекционного употребления 

наркотиков; Героиновая элегантность. 

2117 

П 68 

19.2.1 

Проект «Ограничение  распространения употребления наркотиков среди молодёжи с 

использованием партнёрского подхода». – 2007, 58 с. 

б/н (ІПСП) 

П 79 

19.2.1 
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Проект «Ограничение  распространения употребления наркотиков среди молодёжи с 

использованием партнёрского подхода». – 2007, 58 с. 

б/н 

П 84 

19.2.1 

Профілактика наркоманії у дитячому, підлітковому та молодіжному середовищі: Довідник для 

соціальних працівників, вчителів, шкільних психологів, батьків / Б.П. Лазоренко, О.Т. 

Баришполець, Н.Ю. Максимова, І.М. Пінчук, О.М. Стрільців, С.І. Хаїрова / За ред. Б.П. 

Лазоренка. – К.: Держспецслужба, 2005. – 200 с. 

Довідник містить інноваційні методики первинної та вторинної профілактики наркозалежної 

поведінки у дитячому, підлітковому та молодіжному середовищі. 

1117 (ІПСП) 

П 84 

19.2.1 

Профілактика наркотизації / Упор. О.І. Пилипенко. – К., 1994. – 126 с. 

Ці матеріали будуть сприяти виконанню одного з головних завдань соціальних служб  для 

молоді, а саме, проведенню необхідних явищ у підлітковому та молодіжному середовищі. 

3076 

П 84 

19.2.1 

Проценко Е. Н. Наркотики и наркомания. - М.: Триада, 2002. - 240 с. 

Книга для тех, в чью жизнь вошло страшное слово “наркотики”. Книга популярно 

рассказывает о причинах возникновения и природе наркотической зависимости, эффективных 

методах ее преодоления, знакомит с организациями, работающими в этой области. Она 

основана на российском опыте работы с зависимыми и может быть использована  в группах 

взаимопомощи и центрах реабилитации. 

2288 

Р 17 

19.2.1 

Раздайбеда А. Ю. 10 запитань батьків та відповідей про те, як допомогти своїй дитині сказати 

„Ні!” наркотикам та алкоголю / Український ін-т соціальних досліджень. – К., 2004. – 12 с. 

3949 

Р 84 

19.2.1 

Руководство для семей наркоманов и злоупотребляющих психотропными веществами – К., 

2006. – 26 с. 

б/н (ІПСП) 

С 23 

19.2.1 

Сборник методических материалов для работы с потребителями инъекционных наркотиков в 

рамках реализации совместного проекта «Развитие сети медико-социальных услуг, 

дружественных к молодежи: Профилактика ВИЧ среди наиболее учзвимых категорий 

молодежи» - Севастополь, 15-17 июня 2004 

3829 

С 25 

19.2.1 

Свой среди своих: учителю о профилакте наркомании. – Луганськ, 2008. – 81 с. 

б/н (ІПСП) 
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С 25 

19.2.1 

Свой среди своих: учителю о профилакте наркомании. – Луганськ, 2008. – 81 с. 

б/н  

С 32 

19.2.1 

Сердюкова Н. Б. Наркотики н наркомания.   «Серия Панацея»  — Ростов н/Д: Феникс, 2000. —   

256 с. 

В этой книге вы найдете исторические сведения о наркотиках, классификацию наркотических 

препаратов, подробное описание эффектов их воздействия, случаев передозировки и 

отравлений, формирования, течения и последствий наркомании, абстинентного синдрома и 

психозов для каждого вида наркотических веществ. Вы получите возможность проследить все 

изменения в организме с момента первого опьянения до поздних стадий наркомании- 

Уделяется внимание проблемам детской и подростковой наркомании, а так же культурным 

аспектам наркотизма, роли наркотиков в традиционных культурах и ритуале, в современной 

психоделической культуре. 

303 (ІПСП) 

С 32 

19.2.1 

Сердюкова Н.Б. Наркотики и наркомания. – Ростов н/Д: Феникс, 2000. – 256 с. 

В этой книге вы найдете исторические сведения о наркотиках, классификацию наркотических 

препаратов, подробное описание эффектов их воздействия, случаев передозировки и 

отравлений, формирования, течения и последствий наркомании, абстинентного синдрома и 

психозов для каждого вида наркотических веществ. 

2302 

С-38 

19.2.1 

Синтетические наркотики. – ПЮФ, 2002. – 128 с. (На франц.) 

Синтетические наркотики. Способы их использования. Их влияние и опасность наркотической 

зависимости. Новые виды токсикомании. 

2453 

С 40 

19.2.1 

Сирота Н.А. Профилактика наркомании у подростков: от теории к практике / Н.А.Сирота, 

В.М. Ялтонский, И.И.Хажилина. - М.: Генезис, 2001. – 216 с. 

Книга адресована широкому кругу специалистов, занимающихся профилактикой наркоманий 

и таксикоманий. В ней дана подробная информация о том, что и как нужно делать, чтобы 

профилактическое воздействие было эффективным. Представлены две тренинговые 

программы обучения здоровому способу жизни: программа профилактики употребления 

наркотиков и других психоактивных веществ для подростков и программа психологической 

подготовки учителей средних школ в области профилактики наркозависимости и 

формирования здорового жизненного стиля у школьников. 

1639 

С 41 

19.2.1 

СИТУАЦІЯ стосовно вживання ін'єкційних наркотиків у м. Харкові: Дослідження ВООЗ 

ін'єкційного вживання наркотиків. Друга фаза / О.М. Балакірєва, Ю. Л. Белоусов, М.Ю. 

Варбан та ін. - К.: Український ін-т соціальних досліджень, 2003. - 106 с 



398 

 

У виданні представлено результати дослідження особливостей ін'єкційного вживання 

наркотиків у м. Харкові, проведеного за ініціативою Всесвітньої організації охорони здоров'я. 

У дослідженні ВООЗ взяли участь 13 міст Аргентини, Бразилії. Біларусі, Китаю, Колумбії, 

Ірану, Кенії, Малайзії, Нігерії, Російської Федерації", України і В'єтнаму. Мета дослідження - 

надати політикам і тим, хто приймає рішення, надійну, комплексну інформацію про ін'єкційна 

вживання наркотиків і наслідки ін'єкційного вживання наркотиків для здоров'я з метою 

розробки ефективних програм утручання. 

72 (ІПСП) 

С 42 

19.2.1 

Скажи наркотикам «Ні!»/ Фонд розвитку проти наркотичних та протиалкогольних програм.  

б/н (ІПСП) 

С 45 

19.2.1 

Скрипнікова А.М., Напрєєнко О.К., Сонник Г.Т. Наркологія: навчальний посібник. – 

Тернопіль, 2008. – 360 с. 

У посібнику, відповідно до навчальної програми вищих медичних навчальних закладів Ш-ІУ 

рівнів акредитації викладені сучасні уявлення про етіологію і патогенез залежності від 

психоактивних речовин. Детально розглянуті клінічні особливості перебігу алкоголізму та 

наркоманія, способи їх лікування. Окрема увага приділена психології наркозалежних, описані 

їх соціально-психологічні особливості. 

4469 

С 56 

19.2.1 

Современные методы лечения наркомании: обзор фактических данных: Материалы по 

вопросам лечения наркомании / Организация Объединенных Наций Управление по 

наркотикам  и преступности. – К., 2003. – 23 с. 

3730 

С 69 

19.2.1 

Соціально-педагогічні та медико-психологічні заходи протидії вживанню наркогенних засобів 

неповнолітніми і молоддю. Науково-методичний посібник / Упорядник – заг. ред. О.І. 

Пилипенко. – К.: А.Л.Д., 1995. – 100 с. 

Посібник складається з науково-методичних статей і являє собою розробку комплексного 

підходу до проблеми профілактики наркотизації. 

576 

С 69 

19.2.1 

Соціально-психологічна реабілітація людей із залежністю: Наук.-метод. збірка. – К., 2003.-121 

с. 

У виданні висвітлено питання соціально-психологічної реабілітації людей із залежністю від 

наркотичних речовин. Розглянуто сучасний стан та головні проблеми соціально-психологічної 

реабілітації осіб із наркологічними проблемами в Україні. 

2990 

С 70 

19.2.1 

Союз <<За общество без наркотиков>> (RNS) / Под. ред. Г.В. Зазулина. – СПб.: Изд-во С.-

Петер. ун-та, 2001. – 100 с. 
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Книга представляет собой документальное описание истории политической борьбы шведской 

общественной организации RNS за эффективную антинаркотическую политику, основанную 

на глубоком знании и научных фактах. 

1485 

Т 52 

19.2.1 

Толопило А. НАРКОМАНИЯ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА. Справочное пособие - Одесса, 2002 - 

стр.132 

В справочнике представлена информация по вопросам уголовного и административного 

права, с которыми наиболее часто сталкиваются наркозависимые лица, рассмотрена 

деятельность правоохранительных органов в контексте соблюдения ими прав человека, осве-

щены правовые аспекты медицинского обследования и лечения наркопотребителей и 

профилактики ВИЧ/СПИД. 

543 

Т 52 

19.2.1 

Толопило А. Социально-правовая поддержка наркозависимых и ВИЧ-позитивных лиц: 

Справочное пособ. / Всеукраинская Ассоциация Снижения Вреда. – Одесса, 2003. – 263 с. 

В пособии представлена информация по вопросам наркомании и таких существующих 

стратегий ее профилактики, как Снижения Вреда и заместительная терапия, даются 

рекомендации по совершенствованию процесса оказания социально-правовой помощи 

наркозависимым и Вич-позитивных лицам. 

3528 

Т 65 

19.2.1 

Транснациональный наркобизнес: Новая глобальная угроза. – М.: «Российск. полит. 

энциклопедия», 2002. – 264 с. 

Книга сотрудников Института Латинской Америки РАН является первым в российской и 

зарубежной научной литературе комплексным исследованием процесса транснационализации 

наркобизнеса в 90-х годах ХХ в. и превращения его в новую глобальную угрозу человечеству. 

2194 

О- 57 

19.2.1 

Тринадцатый шаг: социология наркотизации / Под ред. ЕЛ. Омельченко. – Ульяновск 

Издательство «Ульяновского государственного университета», 2002. – 260 с.  

Коллективная монография написана на основе результатов исследования «Государственное 

администрирование, гражданская инициатива или коммерческое предприятие? Пути и 

механизмы включения новых антинаркотических практик в региональную социальную 

политику» (2001 — 2002 гг.). В ней раскрываются особенности становления дискурсов 

антинаркотической региональной политики. В фокусе анализа - новые и традиционные 

практики их акторы, смыслы, стратегии и контексты, а также перспективы участия населемия 

в них. Книга продолжает серию публикаций НИЦ 'Регион» по вопросам наркотизации; -

Подростки и наркотики. Опыт исследований проблемы в школах Ульяновска (І999г.), 

Героинашеговремени» (2000г.). 

3234 

Ф 19 

19.2.1 
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Фалковски К. Опасные наркотики – М.:Институт Общегуманитарных Исследований, 2002. – 

256 c. 

Удобное справочное руководство для родителей и специалистов. Здесь приводятся последние 

данные о новейших наркотиках, от которых страдает общество, и о тех, кто ими 

злоупотребляет. 

2372 

Ф 36 

19.2.1 

Фек’яер Х.О. Алкоголь та інші наркотики: магічні чи хімічні речовини? – К., 1994. – 86 с. 

861 

Х 15 

19.2.1 

Хажилина И.И. Профилактика наркомании: модели, тренинги, сценарии. – М.: Изд- во 

Института Психотерапии, 2002. – 228 с. 

Эта книга основана на материалах реальной тренинговой практики и посвящена 

актуальнейшей проблеме- профилактике наркомании. Она знакомит с базовыми понятиями 

копинг- профилактики зависимости от психоактивных веществ и основанными научно- 

теоретическими подходами к данной проблеме. 

2769 

С 54 

19.2.1 

Центр первичной профилактики наркотизма: методологическое и организационное 

обеспечение / В.А. Соболев, Ю.Л. Белоусов, И.А. Нагорный - Харьков: Финарт, 2002.- 80 с.  

Научно-мегодическое пособие подготовлено по результатам международного научно-

исследовательского проекта "Организационные и методологические аспекты профилактики 

наркотической зависимости среди молодежи" при поддержке Фонда IN CO COPERNICUS. 

Предметом исследования были актуальные проблемы методологического и организационного 

обеспечения первичной профилактики на базе создания территориального Центра. 

4565 

Ч 63 

19.2.1 

Чинники впливу та попередження початку вживання молоддю наркотиків ін’єкційним 

шляхом: Аналітичний звіт та Стратегії профілактики ініціатив вживання наркотиків 

ін’єкційним шляхом серед уразливих груп підлітків та молоді/ За ред.. Балакірєвої О.М., 

Грунда Жана-Поля. – 139 с.  

747 (ІПСП); 601 

Ч 63 

19.2.1 

Чинники впливу та попередження початку вживання молоддю наркотиків ін’єкційним 

шляхом: Аналітичний звіт та Стратегії профілактики ініціатив вживання наркотиків 

ін’єкційним шляхом серед уразливих груп підлітків та молоді/ За ред.. Балакірєвої О.М., 

Грунда Жана-Поля. – 139 с.  

747 

Ч 63 

19.2.1 

Чинники впливу та попередження початку вживання молоддю наркотиків інєкційним шляхом: 

Аналітичний звіт та Стратегії профілактики ініціації вживання наркотиків інєкційним шляхом 
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серед уразливих груп підлітків та молоді/ За ред.: Балакірєвої О.М., Грунда Жана-Поля. – К., 

2006. – 138 с.  

1104 (ІПСП) 

Ш 12 

19.2.1 

Шабанов П. Наркомания: патопсихология, клиника, реабилитация. – 2-е изд., перераб. И доп. / 

П.Шабанов, О.  Штакельберг; Под ред. А.Я. Гриненко . –  СПб.: Лань, 2001. – 464 с. 

Руководство посвящено вопросам практической наркологии. Авторы обобщают современные 

представления о причинах возникновения лекарственной зависимости, рассматривают 

механизмы ее развития, дают детальное описание клинических особенностей и течения 

наркоманий, способы их лечения. 

1823 

Ш 12 

19.2.1 

Шабанов П.Д. Основы наркологии. – СПб.: “Лань”, 2002. – 506 с.  

Издание представляет переработаное руководство по наркологии, выходившие в издательстве 

“Лань” двумя  тиражами в 1998 и 1999 гг. Посвящено вопросам теоретической и практической 

(клинической) наркологии. Автор обобщает современные представления о причинах 

возникновения лекарственной зависимости - алкогольной, наркотической, 

токсикоманической, подробно излагает генез зависимости, дает детальное описание 

клинических особенностей и течения заболеваний, способы и современные методы их 

лечения. 

2344 

Ш 15 

19.2.1 

Шаг за шагом: проблемы сообщества потребителей инъекционных наркотиков и пути их 

решения: Методические рекомендации / Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине. – 

К., 2004. – 195 с. 

Предлагаемое руководство является первой полномасштабной попыткой объединить знания и 

опыт, накопленные в наших регионах, относительно целого ряда довольно сложных 

медицинско - социальных вопросов наркомании. Здесь представлены как практические советы 

самим потребителям наркотиков, так и рекомендации «государственного» масштаба, 

нацеленные на изменения существующего контекста. 

3548 

Ш 67 

19.2.1 

Школа та її роль у профілактиці алкоголю та наркоманії серед дітей і підлітків. – 2-е вид., доп. 

і перероб. – К.: Сфера, 2000. – 36 с. 

659 

Ш 67 

19.2.1 

Школьная антиалкогольная и антинаркотическая профилактическая политика / Пер. С.П. 

Маркелов, А.Е.Пажина. – Х., 2000. – 23 с. 

Данное пособие в достаточно доступной форме дает описание начальных методов общения с 

проблемними детьми и тестов определения приема наркотиков. 

3021 

Щ 92 

19.2 .1 
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Що я можу зробити, щоб допомогти моїм дітям жити без наркотиків?: Посібник для батьків / 

Партія “Демократичний союз”; Український інформаційний центр з проблем алкоголю і 

наркотиків. – К., 2002. – 47 с. 

1526 

Ю 49 

19.2.1 

Юнак В.Ю. Наркоманія – дорога в безодню. – К.: Здоров’я, 2001. – 192 с. 

У книжці описано історію виникнення та розповсюдження наркоманій, їх клінічні прояви, 

ускладнення, соціальний портрет наркоманів. Наведено сучасні методи лікування та 

реабілітації хворих на наркоманію. Відмічено тісний зв’язок наркоманії зі СНІДом. 

1864 

Я 30 

19.2.1 

Ягодинский В.Н. Уберечь от дурмана: Кн. для учителя. – М.: Просвещение, 1989. – 96 с. 

Отвести, убедить подростков в том, что наркомания и токсикомания несовместны с моралью, 

образом жизни, подорвать корни этих опасных социальных явлений-такова цель книги. 

1157 

 

19.2.2 Алкоголізм 

А 28 

19.2.2 

Аддиктивное поведение подростка – Никоаев, 1997. – 34 с. 

б/н 

А 45 

19.2.2 

Алкоголь – все в порядку? Профілактика зловживання алкоголем у дорослому віці. - 1998 

651 (ІПСП) 

А 50 

19.2.2 

Алкоголь? Так / ні...Твій вибір / Центр “Ескейп”. – К.: Сфера, 2001. – 32 с. 

Ця книжка розповідає про проблеми, пов’язані із вживанням алкоголю. 

947 

А 61 

19.2.2 

Амеронген Б. В. Алкоголь та наркотики: Інформ. про вживання та зловживання. - 2-е вид., 

доп. і перероб. - К.: Сфера, 2000.- 80 с. 

У книзі зроблена спроба розповісти про найбільш поширені наркотичні та галюциногенні 

препарати, розглянуті проблеми, що випливають через зловживання алкоголю й наркотиків. 

365 

А 72 

19.2.2 

Антиалкогольное воспитание в семье / Под ред. Д.В. Колесова. – М.: Педагогика, 1990. – 83 с. 

В монографии обобщен опыт исследования по проблеме профилактики ранней алкоголизации 

в условиях семьи. Показано влияние негативних традиций, укоренившихся в быту, на 

формирование алкогольних установок у детей дошкольного и школьного возраста, а также 

ряда социальных и личностных факторов на образование ранней алкоголизации. 

1198 

Б 20 
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19.2.2 

Балакірєва О.М., Яременко О.О. Рівень розповсюдження та структура вживання алкоголю та 

інших наркотичних речовин серед підлітків в Україні: соціологічний вимір. - К,: НВФ 

«Студцентр»/НИКА-Центр, 1998. -144 с. 

Книжка має за мету ознайомити громадськість та науковців з проектом ESPAD "Європейське 

опитування учнів щодо вживання алкоголю та інших наркотичних речовин (European School 

Survey Project on Alcohol and Other Drugs)" та його реалізацією в Україні. Вона містить 

інформацію про структуру і процедуру дослідження, вибіркову сукупність та інструментарій, 

методологічні та методичні проблеми, а також основні результати дослідження. 

731 

Б 77 

19.2.2 

Бойко А. М. Соціальна робота з клієнтами із залежністю від алкоголю та наркотиків: 

Методичні рекомендації з навчального курсу для магістеріуму. Ужгород: УжДУ, 2000. – 76 с. 

Вибірковий спецкурс в програмі підготовки соціального працівника. Складається з трьох 

розділів. Забезпечує основні знання про етнологію та клініку залежностей, правові аспекти 

соціальної роботи із залежними людьми, про рівні та особливості профілактики наркоманії та 

алкоголізму, навчання основним навичкам соціальної роботи із залежними клієнтами. 

б/н (ІПСП) 
Б 82 

19.2.2 

Борисов Е.В., Василевская Л.П. Алкоголь и дети. – М.: Медицина, 1981.- 64 с. 

641 (ІПСП) 

Б 90 

19.2 

Бурмака Н. Путь к причалу. – Житомир: ЧП «Рута», 2002. – 117 с. 

В настоящем издании отображены методы лечения алкогольной зависимости, построенные на 

личном опыте общения с людьми, страдающими этим заболеванием. 

3660 

Б 90 

19.2.2 

Бурмака Н. Сквозь радугу стакана. – Черкассы: «Брама», 2002. – 52 с. 

Читателю предлагаются краткие выдержки из новой книги, которая написана (и продолжает 

писаться) на основе многолетней и неустанной ежедневной практической работы автора среди 

широкого круга людей, страдающих алкогольной зависимостью. Главное в написанном – она 

заставляет задуматься, остановиться и… принять решение. 

3654 

В 65 

19.2.2 

Войдылло-Осятынска Е. Употребление алкоголя как проблема трудоспособности / Институт 

психиатрии и неврологии. - Варшава, 1998. – 30 с. 

141 

В 75 

19.2.2 

Воропович Б. Т. Без таємниць про залежності та їхнє лікування. — Пер. з пол. — К.: Сфера, 

2004. — 270 с.  
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Всім добре відомі наслідки надмірного вживання алкоголю або інших речовин, що 

викликають залежність. Але мало хто замислювався над тим, що відчувають ті, хто 

знаходиться біля людей, що вже мають залежність. Для широкого кола читачів. 

б/н (ІПСП) 

Г 54 

19.2.2 

Globe. – 1999. - №3. – 23 с. 

194 

Г 54 

19.2.2 

Globe. – 1999. - №4. – 23 с. 

1331; 905 

З-13 

19.2.2 

Завьялов В. Ю. Пьющий мужчина: дианализ трудных вопросов жизни. – М.: ПЕР СЭ, 2003. – 

224 с.  

Книга посвящена старой как мир проблеме -  зависимости от алкоголя. 

3759 

3-36 

19.2.2 

Заславский Г. И., Попов В. Л., Шилов В. В. Острое отравление этиловым алкоголем: судебно-

медицинские аспекты. — СПб.: Издательство Р Асланова «Юридический центр Пресс», 2007. 

— 80 с. 

Работа представляет собой компактное изложение актуальных аспектов проблемы острого 

отравления этиловым алкоголем: особенностей действия алкоголя на организм человека, 

типичных клинических проявлений такого воздействия, особенностей отравления 

суррогатами алкоголя и алкогольсодержащими жидкостями, экспертной оценки острой 

алкогольной интоксикации. 

4502 

И 28 

19.2.2 

Игумен Валерий (Ларичев) Путь к трезвости: опыт реабилитации алкоголиков и наркоманов в 

Братстве Трезвости при православном приходе. – М.: Русский Хронографъ, 2001. – 64 с. 

В брошюре обобщается опыт семи лет работы Братства трезвости, созданного при одной из 

православных церквей ближнего Подмосковья, по реабилитации лиц, больных алкоголизмом, 

химической зависимостью и зависимостью от наркотиков. Даются конкретные рекомендации 

борьбы с этими недугами. Автор — священник, по гражданской специальности — врач-

психиатр. 

2549 

К 60 

19.2.2 

Колесов Д.В. Беседы об антиалкогольном воспитании: Книга для учителя. – М., 1997. – 79с. 

В книге рассматриваются вопросы предупреждения пьянства и алкоголизма в подростковом 

возрасте, даются рекомендации, с чего следует начинать антиалкогольную работу, по каким 

признакам можно установить повышенную заинтересованность подростка в алкоголе, как 

работать с так называемым «угрожаемым контингентом». 

1160 

К 68 
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19.2.2 

Королев К.Ю. Как избежать алкогольного срыва. - М.: Изд-во Института Психотерапии, 2000.- 

112 с. 

Эта книга об алкогольном срыве, о том, что он из себя представляет и как его можно 

предотвратить. 

258;1274 

К 66 

19.2.2 

Корчагина Ю.В. Бросить пить легко. Практическое руководство по избавлению от алкогольной 

зависимости / Юлия Корчагина. - М.: ЗАО «Фитон+», 2007. - 176 с. 

Чтобы помочь себе или другому человеку избавиться от болезни (а зависимость - это именно 

болезнь), одного желания недостаточно, необходимы специальные знания. Как возникает 

болезнь? Как она развивается? Каковы ее последствия? Как избежать срыва? И, в конце 

концов, как жить дальше без алкоголя или рядом с трезвым — Независимым — мужем (же-

ной, сыном, братом...)? 

б/н (ІПСП) 

К 93 

19.2.2 

Курс «Алкоголь та інші наркотики» - К.: Абрис, 1996 

2085 

M 17 

19.2.2 

Максимова Н. Ю. Психологія адитивної поведінки: Навч. посібн. - К.: Видавничого. і 

графічний центр Київський університет", 2002. -308 с. 

2156 

М 15 

19.2.2 

Максимова Н.Ю. Психологічна профілактика вживання підлітками алкоголю та наркотиків. – 

К., 1997. – 208 с. 

У монографії розглянуто психологічні проблеми попередження вживання підлітками 

алкоголю та наркотиків. Розкрито умови виникнення у підлітків особистісної схильності до 

алкоголізму та наркоманії. Представлені методи формування у неповнолітніх орієнтації на 

здоровий спосіб життя. 

1052 

М 17 

19.2.2 

Максимова Н.Ю. Психологічна профілактика вживання підлітками алкоголю та наркотиків. — 

К.: 1997. — С. 208. 

У монографії розглянуто психологічні проблеми попередження вживання підлітками 

алкоголю та наркотиків. Розкрито умови виникнення у підлітків особистісної схильності до 

алкоголізму та наркоманії. Розроблені методи виявлення підлітків, які складають "групу 

ризику" та надані рекомендації щодо корекції їх особистості. Представлені також методи 

формування у неповнолітніх орієнтації на здоровий спосіб життя. 

591 (ІПСП) 

М 32 

19.2.2 
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Мастюкова Е.М. Профилактика и коррекция нарушений психического развития детей при 

семейном алкоголизме : пособие для психологов и педагогов/ Е.М. Мастюкова, Г.В. 

Грибанова, А.Г. Московкина. — М. : Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 2006. — 115 с.  

В пособии дается характеристика алкоголизма как болезни, рассматривается влияние 

семейного алкоголизма на потомство, раскрываются особенности познавательной 

деятельности и поведения детей раннего, дошкольного и школьного возраста при семейном 

алкоголизме, предлагаются методы комплексной коррекции психических нарушений у таких 

детей. 

4370 

М 58 

19.2.2 

Мій тато любить мене, але тато хворий - К., 1997 

204 - 2 екз. 

М 74 

19.2.2 

Мой мир : реабилитационная программа для детей и подростков с аддиктивным поведением – 

М., 2004. – 48 с. 

б/н (ІПСП) 

Н 12 

19.2.2 

На допомогу спеціалістам та волонтерам спеціалізовних соціальних служб «Профілактика 

негативних явищ в молодіжному середовищі», Модуль «Молодь і алкоголь-вживання, 

залежність, ефективна профілактика» - К., 2003 

3217 

О-74 

19.2.2 

Особливості роботи з батьками з питань профілактики тютюнокуріння серед молоді / За заг. 

ред. Я.В. Колобової, І.О. Бєлової. - К.: КМЦСССДМ, 2007. 

б/н (ІПСП) 

П 64 

19.2.2 

Поттер-Эфрон Р.Т. Стыд, вина и алкоголизм: клиническая практика. – М.: Институт 

общегуманитарных исследований, 2002. – 416 с. 

Автор проводит профессиональные мастерские по темам стыда и вины, управлению гневом и 

использованию гештальт-терапии в лечении химической зависимости и созависимости. 

2715 

П 68 

19.2.2 

Правда про алкоголь та куріння : брошура. – К., 2009. – 24 с. 

б/н (ІПСП) 

П 68 

19.2.2 

Проблемы алкоголизма в семье (Доклад Европейского Союза подготовленный Петером 

Редфордом и опубликованный в 1998) /Под общей ред. Н.В. Заверико и И.П. Лобач. 

Предисловие Заверико Н.В. - Запорожье., 2001. - 99 с. 

494 - 2 екз 

П 90 

19.2.2 
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Путь к трезвости. Опыт реабилитации наркоманов и алкоголиков – М., 2001 

2549 

С 81 

19.2.2 

120 вопросов об алкоголе и наркотиках / Пер.с гол. М. Веера, Е.Федосеева. – К.: Сфера, 1999. 

– 104 с. 

660 

Ф 36 

19.2.2 

Ханс Олаф Фек’яер Алкоголь та інші наркотики: магічні чи хімічні речовини? – К., 1994 

459 (ІПСП) 

Ш 87 

19.2.2 

Штандер Ванда. Методи інтервенції при лікуванні алкоголізму – 1995 

132 (ІПСП) 

 

19.2.3 Тютюнопаління 

А 65 

19.2.3 

Андреева T.I. Куріння та здоров'я майбутніх дітей. — Київ, 2003, 60 с . 

Це видання призначене для всіх, у кого є чи будуть коли-небудь діти чи онуки. Але в першу 

чергу воно адресується тим, хто працює в школах і хотів би зменшити кількість пов'язаних з 

тютюном проблем. 

б/н (ІПСП); 3251 

А 65 

19.2.3 

Андреева T.I. Як допомогти підліткам звільнитися від куріння. — Київ, 2003, 64 с. 

3249 

А 65 

19.2.3 

Андреева T.I. Якщо батьки курять... — Київ, 2003, 60 с. 

3250 

А 65 

19.2.3 

Андреева Т., Красновский К. Курс выживания для некурящих. – К., 2000 

590 

А 65 

19.2.3 

Андреева Т.І., Красовський К.С. Куріння та діти: що може зробити школа. — Київ, 2003. —52 

с. 

3254 

А 65 

19.2.3 

Андрєєва Т.І. Як допомогти підліткам звільнитися від куріння. – К., 2003. - 64 с. 

Цей посібник призначений для того, щоб з підлітками, які палять, перестали “боротися”, а 

стали кваліфіковано їм допомагати позбавитися тютюнової залежності. 

3000 

Б 88 
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19.2.3 

Брошура: «Маніфест проти куріння» 

б/н (ІПСП) 

Б 88 

19.2.3 

Брошура: «Як продають смерть...» 

б/н (ІПСП) 

Б 88 

19.2.3 

Брошура: Мамо, не кури, я задихаюсь! 

б/н (ІПСП) 

Г 54 

19.2.3 

Глобальне опитування дорослих щодо вживання тютюну (GATS): звіт за результатами 

дослідження Україна 2010 – К., 2010. – 160 с. 

б/н (ІПСП) 

Д 58 

19.2.3 

Довбах  Г.В.,  Салнж Т.О. Досвід профілактики куріння: заняття, конкурси, клуби. - Київ, 

2003, 56 с 

Частина книги, присвячена методологічним питанням роботи з підлітками, грунтується на 

методиці, розробленій Інформаційним центром з проблем алкоголю і наркотиків за підтримки 

Дитячого Фонду ООН ЮНІСЕФ у 2000 році. В основу цієї методики закладений «Підхід 

життєвих ситуацій». Ганна Довбах і Тетяна Салкж брали активну участь у створенні і 

поширенні цього методу. 

3253 

Д 58 

19.2.3 

Довбах Г.В. Куріння та діти: як захистити права дитини. – К., 2003, 36 с. 

24 (ІПСП); 3002 

Д 58 

19.2.3 

Довбах Г.В.,  Салюк Т.О. Досвід профілактики  куріння: заняття, конкурси, клуби. - Київ, 

2003. 56 с 

Дана книга була написана двома молодими київськими авторами-практиками. Книга 

акумулювала п'ятирічний досвід роботи в профілактичних програмах. В неї увійшли матеріали 

з першої шкільної профілактичної програми «Краще Без», одним з авторів якої є Ганна 

Довбах. Ця програма і по сьогодні успішно практикується в деяких школах Києва. 

219 (ІПСП) 

К 16 

19.2.3 

Как я бродил курить…: Сборник жизненных историй. – К., 2000. – 80 с. 

Содержание: Взрослый, чтобы курить, или взрослый, чтобы бросить? Кто поможет 

отказаться? Добьемся мы освобожденья своею собственной рукой. Сила есть, нужна воля. 

581 

К 20 

19.2.3 
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Капська А.Й. Деякі аспекти профілактики тютюнопаління серед школярів: Методичні 

рекомендації для шкільних психологів та класних керівників / Капська А.Й., Карпенко О.Г., 

Лук’янова Н.Л. – К., 2001. – 56 с. 

Методичні матеріали адресовані для педагогів та психологів у сфері освіти, широкому колу 

читачів; можуть бути використані працівниками соціальних служб і студентами під час 

практики.  

1161 

К 26 

19.2.3 

Карр Аллен Нарешті я не курю, або Легкий спосіб кинути курити / Пер.з анг. І.Андрущенка – 

К., 2005. – 192 с. 

б/н (ІПСП) 

К 78 

19.2.3 

Красовский К. Как стать некурящим. – К., 2001. - 40 с. – Серия «Профилактика алкогольных, 

наркотических и табачных проблем». 

Брошюра предназначена для тех, кто хочет освободиться от курения самостоятельно, и 

содержит информацию о современных подходах к решению этой задачи.  

584 

К 78 

19.2.3 

Красовский К. Основные факты про табак. – 3 - е изд. – К., 2000. - 28 с. – Серия 

«Профилактика алкогольных, наркотических и табачных проблем». 

Брошюра содержит краткую информацию о современном состоянии знаний о табаке и 

вызываемом им ущербе. Может быть полезна социальным и медицинским работникам, 

педагогам, занимающимся решением проблем, связанным с потребление табака. 

587 

К 78 

19.2.3 

Красовський К.С., Андреева T.I. Навіщо тютюнові компанії фінансують програми запобігання 

куріння серед підлітків — Київ, 2003, 64 с. 

В Україні та інших країнах СНД тютюнова індустрія чи створені нею оргаі іізаі іії здійснююі ь 

або фінансують різіюмані і пі програми, нібито націлені на запобігання куріння підлі і кін. У 

чому сутність щіі програм, чи можуть ВОІШ бути ефективними, і то робити тим, хто хоче 

займатися ефективною профілактикою, обговорюється в даній брошурі. 

3248 

П 44 

19.2.3 

Подход жизненных ситуаций в профилактике табачных проблем // Т.И.Андреева, 

К.С.Красовский, А.А.Гаврильченко, А.В.Довбах, Э.А.Митрофанова, А.А.Овечкина, 

Т.А.Салюк, А. А. Богословский / Под ред. Т.И.Андреевой и К. С. Красо веко го. - Киев, 2000. 

Часть 3. Мифы и факты. - С. 20. 

395 

П 44 

19.2.3 

Поход жизенных ситуаций в профилактике табачных проблем. Часть 1. руководство ведущего. 

– 140 с. 

397 
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П 44 

19.2.3 

Поход жизенных ситуаций в профилактике табачных проблем. Часть 2. сборник жизненных 

историй. – 104 с. 

396 

П 84 

19.2.3 

Профилактика и освобождение от табакокурения детей и подростков. – Харьков, 2000. 

246 

П 84 

19.2.3 

Профілактика алкоголізму, наркоманії, ВІЛ\СНІДу та інших негативних явищ в молодіжному 

середовищі: Метод. реком. для соц. працівників та вихователів учбових закладів / Одеський 

обласний центр ССМ. – Одеса, 1999. – 27 с. 

177 

Р 36 

19.2.3 

Рекомендації з профілактики і лікування тютюнопаління / І.П. Смирнова, О.О.Кваша, І.М. 

Горбась. – К.: Інститут кардіології АМН України, 2001. – 20 с. 

Рекомендації вміщують практичні поради по роботі з пацієнтами різного ступеня готовності 

до відмови від паління. При їх підготовці використані основні результати епідеміологічних і 

клінічних досліджень, що проводяться в нашій країні, а також досвід міжнародних програм, 

насамперед програми ВОЗ CINDI. 

3161 

С 30 

19.2.3 

Семенова Д.С. Димні світи – К., 2003, 84 с. 

3252 

Т 98 

19.2.3 

Тютюн? Так / ні...Твій вибір: Навчальний посібник / Центр “Ескейп”. – К.: Сфера, 2001. – 32 с. 

Ця книжка розповідає про проблеми, пов’язані із курінням тютюну. 

943 

Э 40 

19.2.3 

Экономика контроля над табаком в Украине с точки зрения общественного здоровья: 

Исследование выполнено при поддержке Всемирного Банка / Информационный Центр по 

проблемам Алкоголя и Наркотиков. – К., 2002. – 145 с. 

Авторы работы рассчитывают, что результаты и рекомендации этого исследования будут 

полезны для определения политики государственных органов Украины в отношении контроля 

над табаком в ближайшем будущем. 

2138 

Я 44 

19.2.3 

Як продають смерть ... : брошура. – К., 2009. – 20 с. 

б/н (ІПСП) 

 

19.2.4 Суїцидальна поведінка  
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Д 97 

19.2.4 

Дюркгайм Е. Самогубство: соціологічне дослідження. / Пер. з фр. Л.Кононович. – К.: 

ОСНОВИ, 1998. – 519 с. 

Статистичний матеріал автора виділяє різноманітні чинники – соціальні, психологічні та інші, 

- що викликають суїцидну поведінку. 

1002 

И 32 

19.2.4 

Избранные материалы к II республиканкому учебному семинару «Школа практической 

суицидологи». Избранные лекции семинара., К., 2000. – 54 с. 

б/н 

К 12 

19.2.4 

Кабакова І.В. Самогубство як соціальне явище: дипломна робота / Наук. керівн. Л.М. Ліпіч. – 

К., 1999. – 60 с. 

1154 

Л 84 

19.2.4 

Лукас К. Молчаливое горе. Жизнь в тени самоубийства: Пер. с англ. / К.Лукас, Г. Сей ден.– 

М.: Смысл, 2000. – 255 с. 

Книга посвящена психологии переживания людей, перенесших самоубийство близкого 

человека, и их исцелению после перенесенной психотравмы. Книга дает практические советы, 

как справиться со своим горем, учит людей принимать на себя ответственность за свою жизнь, 

выходить за пределы психологических барьеров, стремиться к духовному росту. 

290 

М 50 

19.2.4 

Меннингер К. Война с самим собой / Перевод Ю. Бондарева. — М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 

2000.— 480 с. (Серия «Психология. XX век»). 

Книга Карла Меннингера целиком посвящена проблемам суицида. Автор подробно 

рассматривает все составляющие саморазрушительных тенденций и на богатом клиническом 

материале делает интересные выводы о причинах, толкающих людей на самоубийство. 

449 

М 54 

19.2.4 

Метатеорія менеджменту життя (самогубство: причини, наслідки та методи його 

попередження)/ Б. Андрушків, П. Дуд кін, С. Кості, Н. Кирич, Г. Кучер, Т. Мостенська, О. 

Моховик, О. Погайдак, П. Сорока, В. Толубяк, С. Шкробот./ Заг. ред.. Андрушків Б.М. – 

Тернопіль: Терно-граф, 2008.   

743 

П 71 

19.2.4 

Превенция суицидов и оказание экстренной психологической помощи по телефону / 

Крымский республиканский центр социальных служб для молодежи. – Симферополь, 1997. – 

33 с. 

542 
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П 86 

19.2.4 

Психологія суїциду: Посібник. / За ред. В.П. Москальця. – К.: Академвидав, 2004. – 288 с. 

У посібнику розкрито психологічний зміст суїцидальності, мотивацію суїцидальної поведінки, 

біохімічні, соціальні, соціально-психологічні, патопсихологічні, філософсько-світоглядні 

чинники самогубства, психічні стани, переживання особи, які впливають на формування її 

суїцидальності, а також основні засоби психодіагностики і напрями психокорекції 

суїцидальної схильності. 

3668 

Р 49 

19.2.4 

Рибалка Валентин. Психологічна профілактика суїцидальних тенденцій проблемної 

особистості / В.Рибалка. – К.: Шк.світ, 2009. – 128 с. 

Робота присвячена методичним питанням виявлення і профілактики суїцидальних тенденцій в 

учнів загальноосвітніх, професійно-технічних тав ищих навчальних закладів Викладені 

сучасні наукові дані щодо проблеми запобігання самогубств в учнівської молоді. 

857 (ІПСП); 1205 (ІПСП) 

С 89 

19.2.4 

Суицид: Хрестоматия по суицидологии. – К.: А.Л.Д., 1996. – 216 с. 

Читателю предлагается современный взгляд на проблему суицида специалистов из разных 

стран, представителей различных религиозных конфессий. 

1152 

С 89 

19.2.4 

Суицидология: Прошлое и настоящее: Проблема самоубийства в трудах философов, 

социологов, психотерапевтов и в художественных текстах. – М.: Когито – Центр, 2001. – 569 

с. 

Представленные в книге систематизированы в трех разделах: историко–философском, 

клинико – психологическом и литературно – художественном. Попытка научной 

систематизации материалов по суицидологии и публикации малоизвестных текстов отличают 

данное издание от близких по тематике. 

1305 

Х 91 

19.2.4 

Хрестоматия по суицндологии. - К.: А.Л.Д., 1996 — 216 с.  

В издание включены работы З.Фрейда, Э.Дюркгейма, Э.Шнейдмана Читателю предлагается 

современный взгляд на проблему суицида специалистов из разных стран, представителей 

различных религиозных конфессий. 

481 (ІПСП) 

Ш 47 

19.2.4 

Шенкао М.А. Смерть как социокультурный феномен – К.: Ника-Центр, 2003. – 320 с. 

3124 

Ш 76 

19.2.4 

Шнейдман Э.С. Душа убийцы: Пер. с англ. – М.: Смысл, 2001. – 315 с. 
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В даной книге препринимается попытка по – новому рассмотреть суицидальные явления и их 

психологические корни. 

782 

Ш 97 

19.2.4 

Шустов Д.И. Аутоагрессия, суицид и алкоголизм. – М.: «Когито-Центр», 2004. – 214 с. 

Книга содержит статистические данные, раскрывает теоретические подходы к проблеме и дает 

практические рекомендации клиницистам. 

4051 

Я 44 

19.2.4 

Як нам зменшити кількість самогубств в Україні / Проект міждисциплінарної програми 

суїцидної превенції (громадська ініціатива). – Одеса. 2007. – 43 с. 

4265 

 

19.2.5 Статеве виховання  

А 18 

19.2.5 

Августин, Юзеф. Сексуальна інтеграція: Путівник для пізнання і формування власної 

сексуальності/ Пер. з пол. 3. Городенчук. — Львів: Свічадо, 1999. — 200 с. 

Необхідною частиною зрілого людського кохання є сексуальна інтеграція. У книжці, яку 

тримаєте перед собою, це питання подається з погляду не дослідника, а священика, який 

опікує багатьох людей також і в цій сфері їх розвитку. 

476; 2147 

А 18 

19.2.5 

Аваткова И.И. Помоги подростку войти во взрослую жизнь. Половое воспитание. — М.: 

Педагогическое общество России, 2005. — 96 с. 

Пособие посвящено актуальной теме – половому воспитанию детей и подросла», подготовке 

молодежи к семейной жизни. Автор в яркой но корректной и тактичной форме дает ответы на 

многие вопросы, которые необходимо знать и взрослым, чтобы уберечь себя и детей от 

возможных жизненных трагедий. 

4106 

А 19 

19.2.5 

Аверінцев С. Адам та його ребро / С. Аверінцев, І. Рупнік; Пер. М. Прокопович. – Львів: 

Свічадо, 1998. – 76 с. 

Природа взаємин чоловіка і жінки, зміст і покликання інтимних стосунків, подружня 

вірність... Цим та багатьом іншим психологічним проблемам, які постають перед людиною на 

шляху до подружнього життя, дає філософсько-богословське висвітлення сучасний 

італійський священик Іван Марко Рупнік. 

2145 

А 29 

19.2.5 

Аделаджа С. Благополучный брак – это труд. – К.: ФАРЕС, 2002. – 88 с. 

Книга відповідає на запитання як бути благополучним у шлюбі, якою має бути християнська 

родина, що означає бути хорошою дружиною і яким повинен бути чоловік. 

2143 
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А 38 

19.2.5 

АКВА: Беседы с Игорем Чарковским. Рассказы о родах воде. - М.: Т-Око,  1992. – 68 с. 

Книга повествует о родах в воде, иллюстрирована медиативно-юмористическими рисунками. 

2981 

Б 27 

19.2.5 

Сексуальне виховання підлітків та молоді зі зниженим інтелектом / Н. Бастуй, С. Лукомська. 

—К.; Держссщслужба, 2007.— 80 с.  

Даний посібник присвячено аналізу вітчизняного та зарубіжного досвіду сексуального 

виховання підлітків і молоді зі зниженим інтелектом. У ньому висвітлюються етапи 

психосексуального розвитку і статеворольової поведінки у нормі та при інтелектуальній 

недостатності, описуються існуючі принципи організації сексуального виховання у різних 

країнах, а гакож подається авторська програма сексуального виховання „Шлях до тебе" для 

підлітків та молоді з леткою розумовою відсталістю. 

295 (ІПСП) 

Б 53 

19.2.5 

Безпалько В.В. Захворювання, що передаються статевим шляхом, та їх профілактика: 

Методичні рекомендації. –  Кам’янець-Подільській: Абетка-НОВА, 2003. – 32 с. 

Для студентів вищих навчальних закладів, вчителів, викладачів, медичних працівників, 

психологів установ системи освіти України. Методичні рекомендації можуть бути корисними 

для сімейних лікарів, менеджерів системи охорони здоров'я. 

3226 

Б 88 

19.2.5 

Брошура современные методы контрацепции. Одесский благотворительный фонд «Дорога к 

дому». – 8 с. 

б/н (ІПСП) 

В 42 

19.2.5 

Визначення потреб чоловіків, які практикують секс із чоловіками, в основних послугах з 

профілактики ВІЛ/СНІДу, лікування, догляду та підтримки: резюме аналітичного звіту за 

результатами дослідження. – К., 2010 

б/н (ІПСП) 

В 46 

19.2.5 

Вільсон М.А. Кохання та планування сім’ї: Метод овуляції – природний метод досягнення чи 

запобігання вагітності / Пер. з англ. Н.Кравець. – Львів: Свічадо, 1993. – 56 с. 

1442 

В 52 

19.2.5 

Вирник Б.M. Сексология для всех - . Киев, 1995, 179 с. 

В книге освещаются основные вопросі психологии семейніх отношений, физиологии половой 

жизни, профилактики половіх растройств, исторические аспекти сексологии. 

2092 

В 53 

19.2.5 
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Вісник Інституту родини і подружнього життя Українського Католицького Університету, № 4: 

Гідність людського тіла. Львів: Видавництво Українського Католицького Університету 2004. 

168 с. 

До цього Вісника ввійшли наукові статті та дослідження працівників Інституту родини і 

подружнього життя. 

б/н (ІПСП) 

В 75   

19.2.5 

Воронцова Т.В. Для тебе. Дівчатам від 13 до 18 / Т.В. Воронцова, В. С. Пономаренко. – К.: 

Алатон, 2003. – 64 с.  

Доброзичливо і відверта розмова про почуття і проблеми підлітків, їхні стосунки з батьками, 

друзями і протилежною статтю. Цікава І корисна не лише для молодих дівчат, а й для всіх, 

кому вони не байдужі, — батьків, родичів, педагогів, соціальних працівників. 

3957 

В 75 

19.2.5 

Воронцова Т.В. Для тебе. Хлопцям від 13 до 18 / Т.В. Воронцова, В. С. Пономаренко. – К.: 

Алатон, 2003. – 64 с. 

Доброзичливо і відверто розмова про почуття і проблеми підлітків, їхні стосунки з батьками, 

друзями і протилежною статтю. Цікава і корисна не лише для юнаків, а й для всіх, кому вони 

не байдужі, — батьків, родичів, педагогів, соціальних працівників. 

3958 

Г 62 

19.2.5 

Голубая книга. Положение геев и лесбиянок в Украине / Центр “Наш мир”. – К.: Нора-принт, 

2000.-126 с. 

В отчете Регионального информационного и правозащитного Центра для геев и лесбиянок 

“Наш мир” собрана информация, характеризующая различные аспекты положения геев и 

лесбиянок в Украине. 

3099 

Г 20 

19.2.5 

Священник Анатолий Гармаев От зачатия до рождения. Нравственная психология и 

педагогіка. – Іваново: «Родник», 2000. 

411 

Г 57 

19.2.5 

Говорун Т. В. Сексуальність та статева поведінка в Україні (Проблеми сьогодення та 

перспективи ) /  Т. В. Говорун,  Б. М. Ворник. – К., 1995. – 51 с. 

В книжці розглядаються питання статево-рольової поведінки, сексизму, між статевих 

інтимних стосунків, нетрадиційних сексуальних орієнтацій, статевого виховання та етичні 

передумови розвитку української родини. Спроба узагальнити наявні на сьогоднішній день не 

чисельні дослідження, що висвітлюють специфічні для України особливості сексуальної 

культури. 

1023 

Г 57 

19.2.5 
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Говорун Т. Стать та сексуальність: Психологічний ракурс / Т.Говорун, О. Кікінеджі. – 

Тернопіль, 1999. – 381 с. 

В книжці йдеться про сексуальну поведінку людини і освоєння нею статевих ролей жінки та 

чоловіка, прояви сексуальності в дитячому та дорослому віці,гармонію інтимності і кохання, 

норму та патологію сексуальної поведінки, вплив батьків та соціального оточення на статеве 

виховання особистості. 

1411;2153 

Д 31 

19.2.5  

Дороті ДеМойя, Армандо ДеМойя, Говард Р.Льюїс Секс у питаннях та відповідях. (переклад з 

англ. В.П’ятоха). – Луцьк: Надстир’я, 2000. – 192 с. 

509 

Д 44 

19.2.5 

Діденко С.В. Психологія сексуальності та сексуальних стосунків: Навчальний посібник. -К.: 

Арістей, 2003. -312 с. 

У посібнику висвітлюються актуальні проблеми та сучасний стан психологічних досліджєегь 

сексуальності й сексуальних стосунків людини. Поряд Із загальними відомостями, 

розглядаються соціокультурні, історико-еткографічні та психологічні закономірності 

сексуальної поведінки, особливості чоловічої та жіночої сексуальності, її вікові й 

індивїдуально-типолоичні варіації, питання сексуальної злочинності й вплив особистісної й 

сімейної патології. 

505 (ІПСП); 3361 

Д 44 

19.2.5 

Діденко С.В., Козлова О.С. Психологія сексуальності: підручник / С.В. Діденко, О.С.Козлова. 

– К. Академвидав, 2009. – 304 с.  

Сексуальна освіченість є важливою передумовою гармонійного розвитку особистого життя 

людини, збереження і поліпшення її репродуктивного здоров’я, правильного статевого 

виховання дітей, толерантного ставлення до осіб з нетиповою сексуальною поведінкою. З 

урахуванням цих питань вибудувано структуру і зміст підручника, основний текст якого 

збагачують короткий термінологічний словник, комплексні аналітичні завдання. 

813 (ІПСП) 

Д 71 

19.2.5 

Дотримання міжнародного зведення правил збуту замінників грудного молока в Україні / 

Центр „Соціальний моніторинг”, Міністерство охорони здоров’я України, ЮНІСЕФ. К, 2004. 

– 28 с. 

3904 

Е 84 

19.2.5 

Если око твое будет чисто…- 2001. – 144 с. 

В этом номере: когда начинаеться человеческая жизнь; что такое аборт; отцовство и 

материнство; воспитание нравственности. 

1630 

З-33 

19.2.5 
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Запобігання інституалізації дітей раннього віку. Інноваційні технології соціальної роботи з 

профілактики відмов від новонароджених дітей: Методичний посібник/ автори – упор.: 

Алєксєєнко Т.Ф., Безпалько О.В., Бервено Н.О., Бондаренко Т.В., Братусь І.В., Дубиніна І.М., 

Звєрєва І.Д., Катаєва О.С., Лактіонова Г.М., Лютий В.П., Парахнич Л. О., Петрочко Ж.В., 

Пилипас Ю.В., Постолюк Г.І.; за заг. ред.. Звєрєвої І.Д., Петрочко Ж.В. – К.: Століття, 2008, - 

224 с.  

757 (ІПСП) 

З-33 

19.2.5 

Запобігання інституалізації дітей раннього віку. Інноваційні технології соціальної роботи з 

профілактики відмов від новонароджених дітей: Методичний посібник/ автори – упор.: 

Алєксєєнко Т.Ф., Безпалько О.В., Бервено Н.О., Бондаренко Т.В., Братусь І.В., Дубиніна І.М., 

Звєрєва І.Д., Катаєва О.С., Лактіонова Г.М., Лютий В.П., Парахнич Л. О., Петрочко Ж.В., 

Пилипас Ю.В., Постолюк Г.І.; за заг. ред.. Звєрєвої І.Д., Петрочко Ж.В. – К.: Століття, 2008, - 

224 с.  

757 

З-33 

19.2.5 

Зопорожан В.М. Вагітність високого ризику при цукровому діабеті / В.М. Запорожан, Н.М. 

Нізова. – Одеса: Одес. держ. мед. ун-т, 2001. – 179 с. 

У монографії узагальнено сучасні погляди на патогенез цукрового діабету. Детально 

охарактеризовано особливості цього захворювання у вагітних жінок та його вплив на перебіг 

гестаційного процесу. На особливу увагу заслуговують міркування щодо післяпологової 

реабілітації та репродуктивної перспективи жінок, хворих на цукровий діабет. 

3574 

К 16 

19.2.5. 

Архимадрит Рафаил (Карелин) Как вернуть в семью потерянную радость. – 282 с. 

б/н(ІПСП) 

К 31 

19.2.5 

Кащенко Е.А. Основы  социокультурной сексологии: Курс лекций: Учеб. пособ. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 351 с. 

В книге рассматриваются вопросы сексуальной культуры, ее сущность, содержание, нормы, 

ценности, история, проявления, социализация и регулирование. Автором представлен 

широкий спектр сексуального поведения. Основной упор сделан на преподнесение этической 

составляющей сексуальной культуры и формирование высокого уровня сексуальной культуры 

российскими гражданами. 

1825 

К 33 

19.2.5 

Кеплер В. Один з чотирьох або що необхідно знати професіоналу в роботі з дітьми – жертвами 

сексуального насильства. – К., 1997. – 224 с. 

3038 

К 34 

19.2.5 

Келли Г. Основы современной сексологии. -  СПб: «Питер» , 2002.- 896с. 
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Предлагаемая книга содержит в себе исчерпывающе полный и объективный обзор всех 

аспектов человеческой сексуальности. Для широкого круга читателей, интересующихся 

историей сексуальной культуры, вопросами  полового развития и воспитания. 

2435 

К 64 

19.2.5 

Кон И.С. Подростковая сексуальность на пороге ХХІ века.: Социально – педагогический 

анализ. – Дубна: Фенікс+, 2001. – 208 с. 

Книга дает систематическое, основанное на новейших научных данных, сравнение основних 

тенденций развития подростковой и юношеской сексуальности в странах Западной Европы и 

России за последние полвека. 

1314 

Л 44 

19.2.5 

Лемешева Т.А. Все о противозачаточных средствах. – М.: Аквариум, 1995. – 320 с. 

В книге содержатся интереснейшие сведения о контрацептивах, имеющих как свои 

преимущества, так и противопоказания; о видах и методах контрацепции; о том, как 

правильно выбрать и пользоваться контрацептивами. 

3060 

Л 64 

19.2.5 

Литвак М.Е. Секс в семье и на работе. – 2-е изд., перераб и доп. – Ростов н/Д.: “Феникс”, 2002. 

– 480 с.  

Разработаны социальные и психологические проблемы секса в семье и на работе в рамках 

предложенной автором аксиологической модели психотерапии и психологии. В ней 

описывается пять стадий секса и показывается, в каких формах он проявляется в учебных 

заведениях и коллективах, в деятельность которых заложены экстрамальные ситуации. 

2269 

Л 93 

19.2.5 

Любовь –да, брак – может быть, дети – пока еще нет. 

2087 

М 55 

19.2.5 

Механизмы организации Объединенных Наций, используемые национальными 

неправительственными организациями в борьбе с сексуальной эксплуатацией детей / Группа 

неправительственных организаций по Конвенции о правах ребенка. Подгруппа по сексуальной 

эксплуатации детей. – Женева, 1996. – 17 с. 

233 

М 63 

19.2.5 

Міріам...чому ти плачеш?: Страждання жінок після аборту / Пер. з укр. А.Костирки. – Львів: 

Місісонер, 1999. – 140 с. 

Про душевні та фізичні наслідки аборту. Видання містить відверті розповіді жінок про їхні 

переживання після штучного переривання вагітності, а також інформацію лікарів про 

маловідомий так званий “постабортний синдром”.(2 прим.) 

2114 

О-65 



419 

 

19.2.5 

Оржеховська В.М., Корчова Ґ.Л. Формування сексуальної культури молоді. Навчально-

методичний посібник. - К.: Видавничо-поліграфічний центр "Експрес", 2005. - 132 с 

В посібнику йдеться про формування сексуальної культури молоді і освоєння нею вмінь і 

навичок сексуального досвіду. Знання основ здорового способу життя, уявлення молоді про 

сексуальність людини дають можливість гармонізувати інтимні стосунки у міжстатевому 

спілкування, попередити статеві відхилення у поведінці, готують до виконання статевих ролей 

у майбутньому професійному та сімейному житті. 

431 (ІПСП) 

П 31 

19.2.5 

Петрунько О.В. Актуальні проблеми сексуального виховання підлітків.  - К.: ДЦССМ, 2004. -

80 с.  

Посібник адресований педагогам, вихователям, медичним і соціальним працівникам, 

студентам педагогічних навчальних закладів та іншим спеціалістам, які мають відношення до 

проведення профілактичної роботи серед підлітків, а також батькам, оскільки сексуальне 

виховання підростаючого покоління потребує тісної співпраці та взаєморозуміння між усіма 

дорослими, що опікуються цією проблемою. 

616 

П 31 

19.2.5 

Петрунько О.В. Актуальні проблеми сексуального виховання підлітків. – К., 2004. – 80 с. 

1094 (ІПСП) 

П 52 

19.2.5 

Половое воспитание: Учебник для высш. учеб. заведений. – Ростов н/Д: Феникс, 2001. – 320 с. 

Учебник имеет целью дать знания о сущности, закономерностях, задачах и содержании 

полового воспитания детей, подростков и молодежи. 

1313 

П 68 

19.2.5 

Профилактика зависимости от психоактивных веществ . Підготовка и проведение 

тренинговых занятий по формированию жизненных навыков у подростков. Практикум. – М.: 

УНП ООН, 2008. – 46 с. 

б/н (ІПСП) 

П 86 

19.2.5 

Психология подростка: Психосексуальное развитие: Пер. с фр. – М.: Педагогика, 1991. – 176 с. 

Монография  представляет собой обобщающее историко-культурное исследование, 

раскрывающее социальные и психологические вопросы жизни ребенка в обществе. 

1962 

П 86 

19.2.5 

Психология сексуальных отклонений: Хрестоматия / Сост. К.В. Сельченок. – Мн.: Харвест, 

2000. – 672 с. 

Хрестоматия посвящена одной из наиболее загадочных сфер человеческой жизни – 

«нетрадиционному» половому поведению.  

1418 
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П 88 

19.2.5 

Пултавська В. Приготування до подружнього життя / Пер. З.Горденчук. – Львів: Свічадо, 

1997. – 104 с. 

Любов – це великий Божий дар, але водночас це завдання. Чи вміють ті двоє, що стоять на 

порозі нового для себе життя, любити. Чи усвідомлюють вони свою відповідальність одне 

перед одним, перед дітьми, які у них народяться? Автор психологічно тонко висловлює 

християнську точку зору на ці проблеми, пропонує читачеві свої спостереження та зроблені на 

підставі багаторічного професійного та життєвого досвіду висновки. 

1429 

Р 18 

19.2.5 

Райгородский Д. Я. Учебное пособие по психологии материнства: Для факультетов: 

психологических, медицинских и социальной роботы – Самара:  БАХРАХ- М, 2003. – 784 с. 

Мать – это первая земная вселенная ребенка и все, через что она проходит, испытывает плод. 

Эмоции матери передаются ему, оказывая либо положительное, либо отрицательное влияние 

на его психику. Об этом книга. 

3181 

Р 64 

19.2.5 

Розин В.М. Любовь и сексуальность в культуре, семье и взглядах на половое воспитание: 

Учеб. пособ. для вузов. – М.: Логос, Высш. школа, 1999. – 208 с. 

Можно ли построить современную семью на любви? Что мы имеем в виду, говоря о семье и 

любви, как эти реалии понимались в истории и культуре? Что такое половое воспитание и 

возможно ли оно в школе? На все эти вопросы ответит книга Розина. А также, чем любовь 

отличается от сексуальности и какую роль в появлении последней сыграли искусство и 

средства массовой информации. 

922 

С 24 

19.2.5 

Світзер Д. К. Бути батьками гомосексуала. Ви і ваша дитина – гомосексуал / Пер. з англ. М. 

Коваль. – Львів: Кальварія, 2001. – 108 с. 

Як батьки реагують на інформацію про те. Що їхня дитина - гей чи лисбійка? У повністю 

переглянутому і виправленому виданні свого бесцеллера „ Батьки гомосексуала” Девід 

Світзер допомагає батькам осмислити свої переживання та реакції на таку звістку і з’ясовує, 

що означає бути гомосексуалом. 

3189 

С 28 

19.2.5 

Сексология / Под. ред. Д.Н. Исаева. – Спб.: Питер, 2001. – 512 с. 

В хрестоматии включены тесты, отражающие становление и современное состояние 

зарубежной сексологии. Тематика публикаций отражает важнейшие аспекты проблемы пола 

во всей ее сложности и многоплановости. 

2426 

С 28 

19.2.5 

Сексопатология и андрология. Лекции для врачей. Вып. 3. Под редакцией Б.М. Ворнвка. - 

Киев, 1996, стр. 90  
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В сборнике собраны отдельные лекции по сексологии и андрологни, написанные известными 

украинскими и Зарубежными учеными и исследователями по наиболее дискуссионным темам, 

представляющим важность для практических врачей. Методическое пособие представляет 

интерес для сексологов, урологов, психиатров, эндокринологов и других специалистов, 

занимающихся лечением сексуальных расстройств и бесплодия. 

2025 

С 67 

19.2.5 

Sound Mind, Sound Body: Sexual Health peer Education program. University and Secondary School 

plans English/ Russian/ Ukrainian Variants. 

965 

С 69 

19.2.5 

Социальная работа с людьми, практикующим однополые сексуальные отношения: 

теория.методика.лучшие практики / под.ред. М.Андрущенко – К., 2009. – 196 с. 

Эта книга предназначена, прежде всего, для лидеров и активистов ЛГБТ-сообщества, 

специалистов и социальных работников, для всех, кто работает с ЛГБТ-организациями и 

группами, и, вне сомнения, поможет им в создании комфортного окружения и построения 

необходимых сервисов для ЛГБТ, а также, со своей стороны, станет вкладом в 

противодействие гомофобии, стигме и дискриминации. Книга состоит из ряда глав, в которых 

вы ознакомитесь со специфическими потребностями и услугами для ЛГБТ, получите 

практические советы о методах противодействия гомофобии; узнаете об адвокации и 

лоббировании интересов, о мобилизации ЛГБТ-сообщества и роли ЛГБТ-движения в 

общественно-политической жизни Украины, а также познакомитесь с азами методологии 

исследований сообщества. Книга содержит приложения, в которых вы найдете образцы пресс-

релизов, приглашений, каталог тренингов, список рекомендованной литературы, интернет-

ресурсов и прочих полезных документов для организации и проведения событий. 

1189 (ІПСП) 

С 74 

19.2.5 

Спраул Р. Брак и близость / Пер. с англ. И. Стариковской. – М.: Триада, 2002. - 240 с. 

Автор освещает все стороны взаимоотношений между супругами – от искусства понимать 

друг друга до вопросов секса, от темы раз вода до темы святости брака. 

2282 

С 91 

19.2.5 

Круглий стіл: сучасна загальноосвітня школа та репродуктивне здоров’я – м.К., 22 грудня 

2003 року 

608 

Т 40 

19.2.5 

Тільки про тебе: Ти і все, що тобою відбувається / Асоціація акушерів-гінекологів України. – 

К., 2003. – 33 с. 

3159 

Т 70 

19.2.5 

Тробіш І. Бути жінкою – це радість... і яка роль в цьому чоловіка / Пер. з нім. Х. Шуми ляк. – 

Львів: Свічадо, 1998. – 120 с. 
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У своїй книзі автор робить огляд сфер переживань жінки: статевих, плідності, регулювання 

зачаття, вагітності, пологів, годування грудьми, клімаксу та зрілості. 

2146 

Ф 79 

19.2.5 

Формування сексуальної культури молоді / О.М. Балакірєва, Ю.М. Галустян, О.Я. Корегін. – 

К.: Державний інститут проблем сім'ї та молоді, Український ін-т соціальних досліджень, 

2004. – 132 с.  

У монографії охарактеризовано сучасний стан сексуальної культури молоді, розглянуто 

медико-соціальний контекст сексуального життя, представлені проблемні питання, пов'язані з 

формуванням сексуальної культури та просвіти молодих людей.  

3951 

Ш 49 

19.2.5 

Шеремет С. П., Касянчук М. Г., Шваб І. А. Біоповедінкове дослідження 2009 року серед ЧСЧ: 

Короткий огляд результатів, ключові висновки / МБФ  «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в 

Україні», ВГО «Гей-Форум України», ГО ЛГБТ-Центр «Донбас-СоцПроект». – 2011 р. – 12 с. 

б/н (ІПСП) 

Ш 51 

19.2.5 

Сексуальне здоров’я молоді, профілактика ВІЛ/СНІДу та інфекцій, що передаються статевим 

шляхом. Матеріали для проведення освітньо-профілактичної роботи. Частина ІІІ. / За заг. ред. 

К.С. Шендеровського, І.Я. ткач. – КМЦСССДМ, 2005. – 76 с. 

 Лекції та сценарії тренінгів, наведені в методичній збірці, допоможуть соціальним 

працівникам переконати молодих людей добровільно і на тривалий термін змінити свою 

сексуальну поведінку, зробивши її безпечною. 

1085 (ІПСП) 

 

Е24 

19,2,5 

Европейский выбор Украины: через однополые отношения?  \ сборник публикаций. К.: - 2013. 

б/н 

19.2.6 Правопорушення 

А 14 

19.2.6 

Абельцев С.Н. Личность преступника и проблемы криминального насилия. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, Закон и право, 2000. – 207с. 

 Автор рассматривает такие проблемы, как личность преступника и особенности преступного 

поведения; преступления против личности и проблемы криминального насилия; убийства как 

особо тяжкие насильственные преступления против личности. 

1312 

А 61 

19.2.6 

Амджадін Л., Гончарук О. Суспільні практики та законодавство у сфері правопорушень 

неповнолітніх – К.: «К.І.С.», 2011. – 184 с. 

Монографія ґрунтується на результатах комплексної експертної оцінки чинних в Україні 

практик протидії дитячим правопорушенням, нормативно-правової бази, підзаконних актів та 

оцінки їхньої  відповідності міжнародним нормам і стандартам, стосовно захисту дітей у 
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системах правоохоронних органів і ювенальної юстиції. Матеріали монографії дають змогу не 

лише відповісти на загальні питання щодо суспільних практик поводження з дітьми, які 

здійснили правопорушення, але й на основі їх порівняння дослідити складні і досить закриті 

сфери суспільного життя: відповідність наявних практик міжнародним нормам і стандартам у 

сфері захисту прав дітей. 

1270 (ІПСП) 

Б 23 

19.2.6 

Бандурка О.М., Скакун О.Ф. Юридична деонтологія: Підручник. - Харків: Вид-во НУВС, 

2002. - 336 с 

У підручнику викладено зібрання правая, якими повинен оволодіти і керуватися курсант 

(слухач) — майбутній працівник органів внутрішніх справ; розкрито нормативи його 

психологічної, правової, політичної, естетичної, етичної та інформаційної культури. Описано 

основні види юридичної практики і показано місце юриста в громадянському суспільстві і 

правовій державі. В книзі представлено професіограми слідчого, дізнавача, 

оперуповноваженогп, експерта-криміналіста, дільничного інспектора міліції, інспектора ДАІ, 

інспектора кримінальної міліції у справах неповнолітніх, інспектора по роботі з особовим 

складом системи ОВС. 

3282 

Б 25 

19.2.6 

Баронін Л.С. Психологічний профіль вбивць. Посіб. і кримінальної психології та 

криміналістики. - К., Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2001. -176с. 

У посібнику розглядаються питання психології скоєння вбивства та складання психологічного 

профілю вбивць. Особлива увага приділяється дослідженню причин скоєння серійних вбивств. 

У книзі вперше акумульовані результати досліджень МВС України, МВС РФ, ФБР, поліції 

більше ЗО штатів США, наукових центрів Європи та провідних спеціалістів у цій галузі. 

Книга допоможе читачам зрозуміти деякі особливості психіки злочинців-вбивць. 

1708 

Б 33 

19.2.6 

Башкатов И.П. Психология неформальних подростково-молодежных груп. - М.: 

“Информпечать”, 2000. – 336 с. 

Монография посвящена социально-психологическим проблемам возникновения, развития и 

функционирования групп несовершеннолетних правонарушителей. 

2765 

Б 39 

19.2.6 

Безпальча  Руслана  Технологи роботи з ув'язненими. — К.: Главник, 2007.— 112 с. — (серія 

«Бібліотечка соціального працівника»)  

У посібнику представлено комплексну програму роботи з ув'язненими жінками. Авторкою 

розроблена система таких форм роботи, як навчальні та психотерапевтичні гренінги, 

інтерактивні дискусії та бесіди; групи самодопомоги, психотерапевтичні заняття з арт-терапії, 

психотерапевтичного театру та інші. 

612 

Б 39 

19.2.6 
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Безпальча Р. Ф. Форми та методи допомоги жінкам в ув’язнені та після виходу з місць 

позбавлення волі. – К., 2005. – 100 с. 

Цей посібник створено та видано в рамках проекту «Шляхи до реформування пенітенціарної 

системи та захисту прав ув’язнених жінок» за фінансової підтримки міжнародного фонду 

«Відродження». 

б/н (ІПСП) 

Б 43 

19.2.6 

Бєлавіна Т.І. Зона особливої уваги (Соціальний супровід неповнолітніх та молоді, як складова 

реформи системи покарань та громадського контролю за силовими структурами в Україні) / 

Т.І. Бєлавіна, К.С. Шендеровський. – К., 2003. – 75 с. 

Метою даного видання є здійснення соціально-психологічного-педагогічного впливу, 

соціального захисту, надання соціальної допомоги молоді, яка перебуває або повернулася з 

місць позбавлення волі та сприяння їх адаптації до життєдіяльності в територіальній громаді 

міста Києва. 

3276 

Б 61 

19.2.6 

Биленчук П.Д. Транснациональная преступность: состояние и трансформация: Учебное 

пособие / П.Д. Биленчук, С.Е.Еркенов,  А.В. Кофанов; Под ред.П.Д. Биленчука. – К.: Атика, 

1999. – 272 с. 

В книге впервые на богатом теоретическом и практическом материале дана характеристика 

современной транснациональной преступности в мире, ее состояние и тенденции 

трансформации. 

1559 

Б 89 

19.2.6 

Брейтуэйт Д. Преступление, стыд и воссоединение / Пер. с англ. Н.Д. Хариковой; Под ред. 

М.Г. Флямера. – М.: МОО Центр «Судебно-правовая реформа», 2003. – 310 с. 

3946 

Б 87 

19.2.6 

Бризгалов І.В. Юридична деонтологія: Короткий курс лекцій. – 2-ге вид., випр. - К.: МАУП, 

2000.– 48 с. 

У пропонованому курсі лекцій коротко висвітлюється предмет і об’єкт юридичної деонтології, 

методологія та зміст юридичних наук; описуються основні юридичні спеціальності, система 

юридичної діяльності, її поняття та види. Наводяться складові професійної культури юриста. 

2308 

Б 90 

19.2.6 

БУКАЛОВ П.Ф. ОБЖАЛОВАНИЕ ПРИГОВОРОВ. Практическое пособие. / «Донецкий 

Мемориал» Донецк, 2002, 32 стр. 

В пособии содержится описание условий и процедур подачи апелляционной и кассационной 

жалоб, рекомендации по их подготовке с учетом изменений, произошедших в 

законодательстве Украины в 2001 году, приводятся требования законодательства к их состав-

лению, отмечаются типичные ошибки жалующихся и даются полезные советы. 

б/н 

В 11 
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19.2.6 

В поисках альтернатив тюремному наказанию: материалы международного симпозиума 15-16 

января 1997 года. – К., 1997. – 168 с. 

Материалы симпозиума будут полезными для политиков, законодателей, юристов, работников 

правоохранительных органов, пенитенциарной системы, ученых, занимающихся вопросами 

судебно-правовой реформы в Украине. 

б/н (ІПСП) 

В 42 

19.2.6 

Відновна соціальна трансформація. Звіт за проектом 2003/2006 рр. – 96 с. 

4337 

В 42 

19.2.6 

Відновне правосуддя в Україні. Щоквартальний бюлетень. 1-2/2005 – К.: Український центр 

„Порозуміння”, 2005. – 192 с. 

4544 – 2 екз.;378 (ІПСП);4306 

В 42 

19.2.6 

Відновне правосуддя в Україні. Щоквартальний бюлетень. 1-4 (15)/2010 – К.: Український 

центр „Порозуміння”, 2010. – 96 с. 

б/н (ІПСП) 

В 42 

19.2.6 

Відновне правосуддя в Україні. Щоквартальний бюлетень. 3/2005 – К.: Український центр 

„Порозуміння”, 2005. – 136 с. 

4338 

В 42 

19.2.6 

Відновне правосуддя в Україні. Щоквартальний бюлетень. 4/2005 – К.: Український центр 

„Порозуміння”, 2005. – 124 с. 

4544А;4544Б;4336 

В 42 

19.2.6 

Відновне правосуддя в Україні. Щоквартальний бюллетень. - №1/2007 – К.: Український 

центр „Порозуміння”, 2007. – 104 с. 

б/н (ІПСП) 

В 42 

19.2.6 

Відновне правосуддя в Україні: Спеціальне видання до конференції „Формування української 

моделі відновного правосуддя”: Щоквартальний бюлетень / Швейцарське Бюро 

співробітництва в Україні. – К.: Український центр „Порозуміння”, 2005. – 102 с. 

4128 

В 42 

19.2.6 

Відновне правосуддя: медіація потерпілих і правопорушників / Український центр 

порозуміння. – К., 2004. – 15 с. 

3946 
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В 67 

19.2.6 

Воля...Воля? Воля!!!: Кишенькова книжка підлітка. Книга підготовлена на виконання 

комплексної програми центрів соціальних служб для молоді “Профілактика негативних явищ 

та правопорушень у дитячому та молодіжному середовищі”. – К.: УДЦССМ, 2000. – 19 с. 

Матеріал підготовлений на допомогу молодим людям, які звільняються з місць позбавлення 

волі, допоможе їм визначитися в своїх потребах, можливостях, способах долання життєвих 

труднощів.  

294 

В 74 

19.2.6 

Вопросы профилактики и коррекции преступности в подростковом и раннем юношеском 

возрасте (итоги психодиагностической и коррекционной работы с воспитанниками 

Павлоградской воспитательно-трудовой колонии в 1998 г.) / Отв. За вып. С.Ткаченко; Служба 

по делам несовершеннолетних Днепропетровской облгосадминистрации. – Днепропетровск, 

1999. – 121 с. 

Это сборник о подростках, которые вступили в конфликт с законом, о причинах подростковой 

преступности и о том, что можно и должно сделать, чтобы изменить взгляд на одну из самых 

страшных и тревожных проблем нашего общества. 

3661 

В 74 

19.2.6 

Вопросы ювенальной юстиции: федеральный научно-практичный журнал М., 2006 – №2(7) – 

64 с. 

б/н (ІПСП) 

В 78 

19.2.6 

Восстановительное правосудие, ресоциализация и городская политика / Под ред. Р.Р. 

Максудова. – М.: МОО Центр «Судебно-правовая реформа», 2001. – 78 с. 

2684 

В 80 

19.2.6 

Впровадження відновного правосуддя до правової системи України. Змістовий звіт 2003-2004 

р. – 188 с. 

4138; 4553 

В 80 

19.2.6 

Впровадження гендерних підходів у роботу кримінально-виконавчої інспекції: Методичні 

рекомендації / Авт. – упоряд. О. Л. Остапчук, В. М. Мишківська. – Житомир, 2009. – 72 с. 

У посібнику окреслюються гендерні стратегії у роботі з жінками, які перебувають на обліку у 

кримінально-виконавчій інспекції, аналізуються методи подолання стигматизації цих осіб, 

обґрунтовуються етичні принципи, дотримання яких обов’язкове у роботі із під обліковими 

жінками. 

б/н(ІПСП) 

С 69 

19.2.6 

Гірник А.М., Горова А.О., Дума Л.П. та ін. Соціальна робота і програми відновного 

правосуддя: теорія і практика. Посібник для викладачів. – К., 2009. – 188 с. 
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Посібник має на меті надати викладачам курсу методичні матеріали для роботи із слухачами, а 

саме – окреслити коло основних теоретичних питань у сфері взаємодії соціальної роботи й 

відновного правосуддя, запропонувати вправи й техніки для практичного опанування навичок 

застосування відновних практик. 

1211 (ІПСП) 

С 83 

19.2.6 

Головатий В., Горова А., Коваль Р., Синюшко М., Семчишин О., Шидловська Л. Стратегії 

забезпечення життєздатності відновних практик: механізм співпраці правової системи та 

громади заради суспільної безпеки. Посібник. — К.: Видавець Захаренко В. О., 2009. — 224 с. 

Посібник присвячено висвітленню відновних практик, їх застосуванню у громадах для 

розв'язання конфліктів, вирішення проблем та формування безпечного середовища. У виданні 

докладно описані основні аспекти забезпечення життєздатності відновних практик у громадах 

шляхом створення та функціонування Центру відновних практик. Зокрема, описано 

організаційну структуру Центру та систему його партнерських стосунків з муніципальними 

органами влади, правовою системою та іншими соціальними агенціями громади. Значну увагу 

також приділено питанням фінансової стабільності відновних практик у громаді та 

інформаційної взаємодії. Матеріали посібника укладено з використанням досвіду діяльності 

Центрів відновного правосуддя в громадах України. 

1201 (ІПСП) 

Г 93 

19.2.6 

Гуманізація кримінального судочинства шляхом розвитку елементів службипробації та 

реалізації програм примирення потерпілих та правопорушників. Методичні матеріали. / Під 

заг. ред. Прокопенко Н.М. – Київ, 2007. – 64 с. 

б/н (ІПСП) 

Г 96 

19.2.6 

Гусарєв С.Д. Юридична деонтологія / С.Д. Гусарєв, О.Д. Тихомиров. – К.: ВІРА-Р, 2002. – 506 

с. 

В запропонованому навчальному посібнику висвітлюються деякі питання юридичної 

діяльності, розкривається її поняття, система, зміст, форма, а також сфера здійснення. Автори 

також привертають увагу проблемам морального регулювання, формують вимоги, що 

ставляться до діяльності професійних юристів. 

3314 

Д 23 

19.2.6 

Движение за ювенальную юстицию в современной России (Под ред. А.К. Грасенковой).  М.: 

МОО Центр «Судебно-правовая реформам. 2003. - 156 с. 

Эта книга представляет собой сборник статей специалистов-практиков, посвятивших свои 

теоретические и практические разработки такой области права, как ювенальная юстиция. 

Статьи подобраны таким образом, чтобы через анализ различных подходов к работе с 

несовершеннолетними группы риска в рамках говенальной юстиции раскрыть 

проблематичность этого предмета и выйти на обзор новых формирующихся практик как за 

рубежом, так и в современной России. В книгу также вошли статьи об участии 

дореволюционного Российского суда по делам о малолетних в «нравственном лечении» детей 

в Санкт-Петербургском ювенальном суде (1910-1918 гг.). 

2680 
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19.2.6 

Довідник для підлітків, які звільнилися з виховних колоній ,щодо медико-соціальних та інших 

видів послуг на рівні громади / Журавель Т.В., Замула С.Ю., Лях Т.Л. ,Спіріна Т.П., Строєва 

Н.М., Тимошенко Н.Є ; за ред. Т.В.Журавель, Т.Л.Лях. – К. : ТОВ «Сільвер Стайл», 2013. – 52 

с. 

б\н 

 

Д 49 

19.2.6 

Діти “групи ризику”: психологічні, соціальні та правові аспекти / Служба у справах 

неповнолітніх; Міський психологічний Центр Служби. – К., 2001. – 192 с. 

Книга допомагає зрорзуміти підлітків, що мають відхилення у поведінці та схильні до 

правопорушень.В роботі використано дані соціолгічного та психологічного дочліджень 

підлітків, що знаходяться на обліку у Кримінальній міліції і Службі у справах неповнолітніх 

м. Києва. 

1211 

Д 74 

19.2.6 

Дрижак B.B. Пенітенціарна педагогіка: навчальний посібник / Чернігівський юридичний 

коледж Державного департаменту України з питань виконання покарань. - Чернігів, 2009. - 

270 с. 

У навчальному посібнику викладено зміст курсу "Пенітенціарна педагогіка". Навчальний 

посібник розкриває сутність основних категорій пенітенціарної педагогіки, включає матеріали 

пов'язані з історичними етапами її розвитку, обґрунтовує засоби виправлення та ресоціалізації 

засуджених, принципи та закономірності педагогічного процесу в установах кримінально-

виконавчої служби , форми та напрями соціально-виховної роботи із засудженими до 

позбавлення волі. Адресований курсантам та слухачам Чернігівського юридичного коледжу 

Державного департаменту України з питань виконання покарань як єдиного базового 

навчального закладу Державної кримінально-виконавчої служби України, студентам 

юридичних факультетів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, які вивчають 

дану дисципліну, фахівцям, які цікавляться питаннями виправлення та ресоціапізацієї 

засуджених. 

б/н (ІПСП) 

Д 81 

19.2.6 

Дуланова Л.Т. Организация социальной реабилитации безнадзорных детей и подростков. М.: 

Социально-технологический институт МГУС, 2000. С.39. 

В брошюре анализируются правовые акты, законы, указы Президент РФ по защите прав и 

интересов детей, а также деятельность различных типов учреждений, оказывающих 

социальную поддержку дезадаптированным детям и подросткам. 

5 

Ж 72 

19.2.6 

Жінки і матері з дітьми в ув’язненні – К., 2008. – 108 с. 

б/н (ІПСП) 

З–26 

19.2.6 
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Замула С. Ю. Профілактика впливу кримінальної субкультури на неповнолітніх засуджених у 

спеціальних виховних установах: Навчально-методичний посібник / ДПтСУ; Під заг. ред. д. 

пед. н., проф. Оржеховської В.М., 2011. - 240 с. 

У посібнику проаналізовано особливості, основні тенденції та чинники розвитку кримінальної 

субкультури у середовищі неповнолітніх засуджених. Розкрито основні атрибути та механізми 

впливу кримінальної субкультури на особистість підлітка у місцях позбавлення волі. 

Відображені специфічні особливості соціально-педагогічної діяльності щодо профілактики 

негативних явищ у місцях соціальної ізоляції. 

1393 (ІПСП) 

3-57   

19.2 .6 

Зер Говард. Зміна об'єктива: новий погляд на злочин та правосуддя / Пер. з англ. М. Яковлєва. 

– К.: Унів. вид-во "Пульсари", 2004. – 224 с. 

Книга Говарда Зера — виклад концепції і програми відновного правосуддя та досвіду його 

практичної реалізації. Глибокі узагальнення і гуманістичний підхід до проблем карного 

правосуддя приверне увагу не лише фахівців відповідної галузі, а й філософів, істориків, 

соціальних працівників, психологів, громадських діячів. 

3948;278 

З-57 

19.2.6 

Зер Х. Восстановительное правосудие: новый взгляд на преступление и наказа ние: Пер. с 

анг./Общ. Ред. Л. М. Карнозовой. Коммент. Л. М. Карнозовой и С. А. Пашина. –М.: МОО 

Центр «Судебно-правовая реформа», 2002, —328с 

Исследование Ховарда Зера — систематическое изложение концепции и программы 

восстановительного правосудия в уголовной юстиции и опыта их реализации. Живой язык 

автора, глубокие обобщения и эффективное использование гуманитарного подхода к 

проблемам уголовного правосудия — все это привлечет внимание не только правоведов и 

практических работников правосудия, но и философов, историков, социальных работников, 

психологов, социологов, общественных деятелей. 

2683 

І–60 

19.2.6 

Індикатори вимірювання ювенальної юстиції. Випуск 1. / за ред. Є. Б. Павлової. / пер. з англ. – 

К., 2007. – 112 с. 

б/н (ІПСП) 

І–66 

19.2.6 

Інновації в роботі з ресоціалізації неповнолітніх, засуджених до покарань, не пов'язаних і 

позбавленням волі. Методичні матеріали / Авт-упор.Управління кримінально-виконавчої 

інспекції Державного департамент України і питані, виконання покарань; В. П. Лютий, О О 

Радчепко. Т. 1. Сосідко; За заг. ред. П.В.Кочергана, В. П. Лютого. - К.; Державний 

департамент України з питань виконання покарань. 2004 р.-112 с. 

3785 

І-74 

19.2.6 

Інформаційний довідник «Кримінально-виконавча інспекція державної кримінально-

виконавчої служби України» - К., 2006. – 80 с. 

б/н (ІПСП) 
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К 12 

19.2.6 

Каяття: Поезії / Упор.: Ю. Покальчук, С. Сколов. – Львів: Кальварія, 2003. – 160 с. 

4135 

К 69 

19.2.6 

Кей Праніс, Баррі Стюарт, Марк Уедж Кола примирення. Від злочину до повернення в 

громаду. — Пер. з англ. — К.: Видавець Захаренко В.О., 2008. — 272 с.  

Сьогодні МИ ЯК НІКОЛИ потребуємо відновлення зв'язків один з одним, усвідомлення і поваги 

до наших відмінностей, а також визнання того неоціненного внеску, який кожен з нас може 

зробити у розбудову громади. Переосмислені та осучаснені принципи та методи досягнення 

згоди, ведення діалогу та розв'язання суперечок використовуються у Колах — групових 

зустрічах. Термін "Коло» символізує не лише миротворчий процес, а й втілює багато 

додаткових значень — просторових, геометричних, сакральних. Кола створюють простір, де 

налагоджуються зв'язки один з одним, де конфлікти обертаються на можливість відновлення 

стосунків. Кола примирення дають можливість родинам та громадам досягати спільної 

відповідальності за своє благополуччя та подолання розбіжностей у пошуках спільної істини. 

Результатами глибоко цілющих процесів у Колі є взаемопорозуміння, довіра, цілковита зміна 

долі та стосунків. Ця книга—про поєднання стародавньої мудрості та сучасного досвіду 

проведенні Кіппримиренн» у громадах для розв'язання кримінальних ситуацій. Для всіх 

небайдужих до відродження сталих, безпечних, відповідальних громад із мщними зв'язками 

між усіма громадянами. 

423; 4408; б/н (ІПСП) 

К 34 

19.2.6 

Келлі Л. Бачення, новаторство і професіоналізм у боротьбі поліції проти насильства щодо 

жінок і дітей: Посібник для дуже важливих осіб / Програма Ради Європи „Поліція і права 

людини, 1997-2000”. – К., 2004. – 202 с. 

Основна увага в посібнику зосереджена на насильстві щодо жінок, при цьому в нього 

включено главу, що висвітлює питання статевих злочинів проти дітей обох статей. 

3597 

К 63 

19.2.6 

Комментарий к УПК РФ. Сравнительные таблицы: УПК РСФСР – УПК РФ; УПК РФ – УПК 

РСФСР / Под ред. С.Ф. Шумилин– М.: «Издательство ПРИОР» , 2002. – 432 с. 

2281 

К 66 

19.2.6 

Коржанський М.Й. Кваліфікація злочинів: Навч. посібник. - 2-ге вид. - К.: Атіка, 2002. – 640 с. 

У навчальному посібнику викладені теорія і практика кваліфікації злочинів, передбачених 

кодексом України, що був прийнятий Верховною Радою України 5 квітня 2001 року і 

введений у дію з 1 вересня 2001року. У посібнику використана новітня доктрина 

кримінального права і законодавства України, практика вищих судових органів України. 

1652 

К 88 

19.2.6 

Кудин А. В. Как выжить в тюрьме – К. 

285 (ІПСП) 
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К 88 

19.2.6 

Кудин А.В. Книга о том, как важить в тюрьме. – К., 1998. – 239 с. 

1174 

К 88 

19.2.6 

Кудрявцев В.Н. Преступность и нравы переходного общества. – М.: Гардарики, 2002. – 238 с. 

Автор на большом междисциплинном материале рассматривает нравы современного 

российского общества переходного периода: традиции, обычаи, правовые нормы и отношения 

к ним, моральные взгляды и характеры людей; оценивает, в какой степени эти изменившиеся 

за последнее время человеческие нравы влияют на состояние преступности в России. 

2142 

К 96 

19.2.6 

Кушнаръов СВ. Основи пенітенціарної геронтології: Наук.-метод. посіб. - К.: "МП Леся", 

2002. - 144 с. -Бібліогр.: 135-142. 

У науково-методичному посібнику розкриваються теоретико-ме-тодологічні основи 

пенітенціарної геронтології - інтегрованої сфери знань, що вирішує досягнення 

геронтолопчної та пенітенціарної теорії стосовно організації процесу ресоціалізації 

засуджених похилого віку в умовах демократизації пенітенціарної системи України. 

4297 

Л 55 

19.2.6 

Ли Д.Л. Преступность в структуре общества. – М.: Русский мир, 2000. – 152 с. 

В работе преступность анализируется в качестве структурного элемента общества как 

целостной системы. Показывается, что, оставаясь в определенных, потребных для данной 

социальной преступности границах, преступность как социальное явление выполняет 

функции позволяющие системе «работать» оптимально. 

1760 

Л 86 

19.2.6 

Луценко Ю. А. Діти-правопорушники: що робити? / Юрій Луценко. — К.: Шк. світ, 2010. — 

128 с.  

У посібнику представлено бачення автора проблеми дитячої злочинності, причин формування 

девіантної і делінквентної поведінки, організацію взаємодії фахівців із дітьми, які опинилися у 

контакті/конфлікті із законом. На розгляд фахівців по роботі з девіантними і делінквентними 

дітьми представлено інноваційний практичний інструментарій щодо забезпечення їх 

психолого-педагогічного супроводу в процесі перевиховання, ресоціалізації та реінтеграції в 

мікросередовище, суспільство. 

б/н (ІПСП) 

М 26 

19.2.6 

Марітчак Т.М. Помилки у кваліфікації злочинів: Монографія. – К.: Атака, 2004. – 188 с. 

Це – перше в Україні цілісне монографічне дослідження питань виявлення, усунення та 

попередження помилок у кваліфікації злочинів. Робота має не лише суто науково-теоретичне, 

а й практично-прикладне значення. Автор, працюючи суддею, протягом десяти років вивчав 

матеріали, здійснював узагальнення право застосовної практики, проводив анкетування 

працівників. Які безпосередньо займаються кваліфікацією злочинів. 
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3569 

М 48 

19.2.6 

Мельникова Э.Б. Как уберечь подростка от конфликта с законом: Советы юриста. – М.: Изд-во 

БЕК, 1998. – 318 с. 

Эта книга – ответы на вопросы и советы юриста, как в наше сложное время предостеречь 

подростка от конфликта с законом, помочь ему не стать правонарушителем или жертвой 

преступления. В ней разъясняются права и обязанности несовершеннолетних в семье, в 

школе, на работе, на отдыхе; рассмотрены типичные причины конфликтных ситуаций и 

показаны правовые средства защиты; представлена деятельность милиции, прокуратуры, суда, 

других правоохранительных органов, когда они занимаются подростками.  

2251 

М 54 

19.2.6 

Методические рекомендации по применению норм Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. Приложение к сборнику «Организационные и правовые 

основы деятельности комиссий по делам несовершенолетних и защите их прав». Серия 

«Право ребенка на семью». – М. : РОО «Право ребенка», 2004. – 88 с. 

б/н (ІПСП) 

М 54 

19.2.6 

Методичні рекомендації для працівників центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

щодо роботи з молоддю, яка звільняється з місць позбавлення волі: Методичні рекомендації / 

За ред. О.І.Пилипенка. – К., 2006. – 112 с. 

У методичних рекомендаціях висвітлюється сутність і технології соціального супроводу осіб, 

звільнених з місць позбавлення волі; розкриваються соціально-психологічні особливості 

особистості, сформовані за час перебування покарання. 

1093 (ІПСП) 

М 69 

19.2.6 

Михайленко А.Р. Расследование преступлений: законность и обеспечение прав граждан: 

Научно-практическое издание. – К.: Юринком Интер, 1999. – 448 с. 

В книге освящаються основные вопросы защиты прав граждан, участия всех лиц, причастных 

к дознанию, досудебному следствию и рассмотрению уголовных дел в судах, и обеспечения 

законности при расследовании преступлений. 

2059 

М 69 

19.2.6 

Михлин А.С. Высшая мера наказания: История, современность, будущее. – М.: Дело, 2000. – 

176с. 

Рассматривается понятие смертной казни, правовая регламентация её назначения и 

исполнения по действующему законодательству России, приводится статистика применения 

смертной казни.  

2730 

В 80 

19.2.6 

Міжнародна конференція «Впровадження відновного правосуддя в Україні: висновки та 

перспектви – К., 20-21 квітня 2006 р. – 127 с. 
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4307 

М 58 

19.2.6 

Міжнародна конференція «Формування української моделі відновного правосуддя» - К., 10-11 

листопада 2005 р. 

4339 

М 62 

19.2.6 

Мінченко А. В. Правова інформатика. Інформація та інформаційне забезпечення 

правоохоронних органів: Навч. посіб. / А.В. Мінченко, О.Р.Галас. – К.: Арістей, 2003. – 436 с. 

В книзі розглянуто теоретико-методологічні питання використання методів інформатики в 

інформаційних системах; система інформаційного забезпечення діяльності Міністерства 

внутрішніх справ; автоматизована кримінологічна система. 

3360 

М 62 

19.2.6 

Мінченко А. В. Правова інформатика. Концепція інформатизації: Навч. посіб. – К.: Арістей, 

2003. – 288 с. 

В книзі розглянуто теоретико-методологічні питання використання методів інформатики в 

інформаційних системах; система інформаційного забезпечення діяльності Міністерства 

внутрішніх справ; автоматизована кримінологічна система. 

3125 

М 62 

19.2.6 

Мінченко А.В. Правова інформатика. Інформатика в історичному аспекті: Навч. посіб. – К.: 

Арістей, 2003. – 296 с. 

У посібнику розглянуті питання впровадження методів інформатики в діяльність 

правоохоронних органів з метою всебічного задоволення інформаційних потреб і 

автоматизованого опрацювання інформації про події, осіб та об’єкти.  

3126 

М 65 

19.2.6 

Місто і люди: як допомогти людині, яка повернулася з місць позбавлення волі в 

територіальному громаду м. Києва: Інформаційна збірка / К.Шендеровський, А. Конопляста, 

Н.Парубенко. – К.: КМЦССМ, 2003. – 44 с. 

3200 

О-53 

19.2.6 

Олейник А. Н. Тюремная субкультура в России: от повседневной жизни до государственной 

власти. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 418 с.  

Книга посвящена проблемам тюремной субкультуры и ее влиянию на постсоветское 

общество. Противопоставляются два типа обществ – «большое» и «маленькое». В книге 

рассказывается природа «красной мафии». Исследование тюрьмы оказывается зеркалом 

российского общества в целом. В книге приведены результаты социологических опросов 

заключенных в России, Казахстане и во Франции. Для студентов, аспирантов и 

преподавателей социологических, экономических и других вузов, а также для широкого круга 

читателей. 

2946 
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О-57 

19.2.6 

Омельяненко Г.М. Провадження у справах про злочини неповнолітніх як диференціація 

кримінально-процесуальної форми. Навчальний посібник. – К.: Атака, 2002. – 128 с. 

У навчальному посібнику комплексно розглядаються питання особливостей провадження 

дізнання, досудового слідства і судового розгляду справ про злочини неповнолітніх, а також 

справ про суспільно небезпечні діяння осіб, які не досягнули віку, з якого за діючим 

кримінальним законодавством можливе настання кримінальної відповідальності та 

застосування до них примусових заходів виховного характеру. 

2557 

О-64 

19.2.6 

Организация социальной работы с молодежью, вернувшейся с мест лишения свободы / 

Крымский республиканский центр социальных служб для молодежи. – Симферополь, 2001. – 

32 с. 

948 

О-64 

19.2.6 

Організація профілактики правопорушень та застосування програм відновного правосуддя в 

діяльності кримінальної міліції у справах дітей. Навчальний посібник. / Авт. кол. Бухтіарова 

Т.М., Горова А.О., Коваль Р.Г., Лазаренко О.О., Мороз Л.І., Ростомова Л.М., Яковенко С.І., - 

2009. – 70 с. 

Навчальний посібник містить визначення основних термінів та огляд теорій, які пояснюють 

причини асоціальної поведінки і протиправних проявів серед дітей та молоді. Розглядаються 

особливості організації профілактичної роботи працівниками кримінальної міліції у справах 

дітей на основі трирівневої моделі профілактики. Конкретизуються об’єкти та суб’єкти 

профілактики, порядок їх взаємодії. Розглядаються порядок і механізми застосування в 

повсякденній профілактичній діяльності відновних практик щодо підлітків, які вчиняють 

правопорушення; наводяться приклади вирішення складних ситуацій та переконливі докази 

ефективності співпраці міліції, школи і громади щодо попередження правопорушень. 

(ІПСП) 

О-74 

19.2.6 

Особливості соціальної роботи з неповнолітніми правопорушниками: Робочі матеріали 

семінару / Тренер О.Аренз; Християнський дитячий фонд. – К., 2004. – 11 с. 

3445 

П 15 

19.2.6 

Пам’ятка для осіб, засуджених до позбавлення волі – К., 2001. – 40 с. 

б/н 

П 22 

19.2.6 

ПАШИН С.А.  Надзорная жалоба заключенного. Практическое пособие. Адаптация к 

украинскому законодательству - БУТСАЛОВ П.Ф.-«Донецкий Мемориал».- Донецк: 2001, - 48 

стр. 

В предлагаемом пособии «Надзорная жалоба заключенного» рассказывается о требованиях, 

предъявляемых к подобного рода жалобам, описывается порядок их рассмотрения 

должностными лицами судов и прокуратуры. На основе данных судебной статистики, 
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постановлений высших органов судебной власти, обыкновений правоприменительной 

практики даются конкреіжьіе советы лкщям, стремящимся добиться облегчения своей участи 

после вступления обвинительного приговора суда в законную силу. В приложении приводится 

образец надзорной жалобы. 

б/н 

П 22 

19.2.6 

Пашин С.А., Букалов П.Ф., ОБЖАЛОВАНИЕ АРЕСТОВ. Практическое пособие. Издание 

третье. -«Донецкий Мемориал», Донецк, 2002, 40 стр. 

В пособии содержатся рекомендации по обжалованию применения меры пресечения в виде 

заключения под стражу с учетом изменений, произошедших в законодательстве Украины в 

2001 году, описываются процедуры подготовки и подачи жалоб, приводятся требования 

законодательства к их составлении, отмечаются типичные ошибки жалующихся и даются 

полезные советы. 

б/н 

П 30 

19.2.6 

Петрынин А.Г., Печенюк А.М. Педагогическая реабилитация несовершеннолетних с 

девиантно-криминальным поведеним: психолого-педагогическая и медико-социальная 

помощь: Учебно-методическое пособие. – М., 2001. – 148 с. 

В учебном пособии излагаются основы процесса педагогической реабилитации детей с 

девиантно-криминальным поведеним. 

2317 

П 32 

19.2.6 

Підготовка до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження або позбавлення 

волі на певний строк, у тому числі неповнолітніх: методичний посібник / [Вовк В.М., 

Журавель Т.В., Калівошко В.М. та інші]; за заг. ред. Т.В. Журавель, Ю.В. Пилипас. – К.: 

«Версо-04», 2012. – 168 с. 

Посібник присвячено проблемам підготовки засуджених до звільнення, а саме соціально-

педагогічним, психологічним, юридичним, інституціональним складовим такої діяльності. У 

посібнику викладено загальні засади підготовки засуджених до звільнення, визначено основні 

завдання органів та установ, що задіяні у такій діяльності, розкрито особливості побудови 

психокорекцій них програм, спрямованих на формування про соціальної та попередження 

агресивно-насильницької поведінки засуджених. 

1448 (ІПСП) 

 

П 41 

19.2.6 

Побудова безпечної громади: попередження правопорушень серед дітей та молоді: дорожна 

карта – БО «Український центр Порозуміння», 2010. – 22 с. 

б/н (ІПСП) 

 

П 61 

19.2.6. 

Посібник з програм відновного правосуддя: Серія посібників з кримінального правосуддя/ 

Організація Об’єднаних Націй. – К.,2008. 

990 (ІПСП) 
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П 68 

19.2.6 

Права неповнолітніх в ув’язненні: Навч. посіб. / О.Б. Янчук, В.В. Рябуха; Державний 

департамент України з питань виконання покарань. – К., 2004. – 149 с. 

Цей навчальний посібник  - один з результатів проекту „Стаття 10. Гуманне поводження?”, 

фінансованого Британським урядом в партнерстві з Державним департаментом України з 

питань виконання покарань. 

3542; 188 (ІПСП);3542 

П 68 

19.2.6 

Права особи при затриманні, арешті, обшуку...якщо вам ще немає 18-ти – К.: Комітет виборців 

України, 2000. – 32 с. 

981 

П 68 

19.2.6 

Правосудие по делам несовершеннолетних 

б/н 

П 68 

19.2.6 

Правосудие по делам несовершеннолетних. Мировая мозаика и перспективы в России. 

Выпуск 2: В 2-х кн. Кн. 2 / Сост. М.Г. Флямера. – М.: МОО Центр «Судебно-правовая 

реформа», 2000. – 178 с. 

Данная книга представляет собой третий раздел сборника и содержит перевод на русский язык 

действующих законов о ювенальной юстиции Канады и Франции, а также анализ 

законодательных стратегий в ювенальной юстиции. 

2686 

П 68 

19.2.6 

Правосудие по делам несовершеннолетних. Мировая мозаика и перспективы в России. 

Выпуск 2: В 2-х кн. Кн. 1 / Под ред. М.Г. Флямера. – М.: МОО Центр «Судебно-правовая 

реформа», 2000. – 200 с. 

Выпуск, состоящий из 2-х книг, является продолжением серии изданий Центра «СПР», 

посвященных подготовке введения института ювенальной юстиции в России. Книга 1 

представляет подборку впервые публикуемых на русском языке статей, в которых 

анализируются системы ювенальной юстиции, сложившиеся в отдельных странах, и общие 

тенденции развития этого института. 

2685 

П 68 

19.2.6 

Правосудие по делам несовершеннолетних. Перспективы развития - М.:МОО Центр 

«Судебно-правовая реформа»,   1999.  -  с.  261. 

Сборник статей отражает актуальные проблемы реагирования государства и общества на 

отклоняющееся поведение подростков в России и в целом носит программный характер. 

Представленные работы очерчивают историю и базовые идеи ювенальной юстиции, дают 

анализ сложившейся в России ситуации, предлагают программу совершенствования 

правосудия по делам несовершеннолетних. 

402 

П 68 
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19.2.6 

Правосудие по делам несовершеннолетних: Перспективы развития. – М.: МОО Центр 

«Судебно-правовая реформа», 1999. – 261 с. 

Сборник статей отражает актуальные проблемы реагирования государства и общества на 

отклоняющееся поведение подростков в России и в целом носит программный характер. 

Представленные работы очерчивают историю и базовые идеи ювенальной юстиции, дают 

анализ сложившейся в России ситуации. 

1189 

П 71 

19.2.6 

Предупреждение пыток в Украине: Доклады комитета по предупреждению пыток Совета 

Европы по итогам визитов в Украину делегации комитета в 1998,1999 и 2000гг. и ответы 

правительства Украины на эти доклады. – Донецк: “Донецкий Мемориал”, 2003.- 252 с. 

Издание содержит тексты Докладов Европейского Комитета по предупреждению пыток по 

предупреждению пыток по результатам  визитов делегации Комитета в Украину в1998, 1999 и 

2000 годах, а также ответные доклады правительства Украины на замечания и рекомендации 

Комитета. Доклады были открыты для публикации с согласия правительства Украины в 

октябре 2002 года. 

3387 

П 76 

19.2.6 

Применение альтернативных видов наказания в Западной Европе. США и России 

(сравнительно-правовое исследование). М.: РОО «Центр содействия реформе уголовного 

правосудия», Penal Reform International, 2004. – 88 с. 

Для судей, сотрудников уголовно-исполнительной системы и правоохранительных органов, 

научных работников, преподавателей, аспирантов, а также всех интересующихся проблемами 

пенитенциарной науки и практики. 

б/н (ІПСП) 

П 79 

19.2.6 

Програма модульного курсу «Школа батьків, діти яких перебувають у виховних колоніях» / За 

заг.ред. К.С.Шендеровського. - К., 2005 

б/н (ІПСП) 

П 84 

19.2.6 

Профілактика злочинності і проявів насилля серед неповнолітніх у законодавстві та практиці 

зарубіжних країн: Довідкове видання/ за ред.. Б.М. Жебровського. – К., 2007. – 108 с. 

711 

Р 15 

19.2.6 

Радов Г. Пенітенціарна ідея: Думки на тему. – К.: МП ”Леся”, 1997. – 288 с. 

Книга створена для того, щоб познайомити читача з думками видатних мислителів і фахівців 

про вузлові проблеми діяльності суспільства і його спеціальних інституцій у сфері виконання 

кримінальних покарань. 

4137 

Р 17 

19.2.6 
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Разработка социального проекта: Проект «Инновации в социальной работе: внедрение в 

деятельности пенитенциарного персонала»: Рабочие материалы тренинга: По материалам 

Христианского Детского Фонда и Альянса Партнерства Каунтерпарт / Христианский Детский 

Фонд. – К., 2004. – 79 с. 

3541 

Р 18 

19.2.6 

Райт Мартин   Восстановительное правосудие - путь к справедливости. Симпозиум. - Пер. с 

англ. - К.: Издатель Захаренко В.А., 2007. - 304 с. 

В книге британского исследователя Мартина Райта затронуты различные аспекты 

преступления и наказания, а также исследуется проблема, которую обходят своим вниманием 

большинство юристов и криминологов: психологические последствия наказания. 

Специалисты различных областей приводят свои аргументы по данному вопросу, но 

конечный их вывод сводится к тому, что позитивных изменений в поведении 

правонарушителя невозможно достичь только лишь посредством наказания. Исключительно 

важно, чтобы оно применялось параллельно с другими мотивационными методами 

воздействия, к числу которых относятся программы восстановительного правосудия. 

4432 

Р 32 

19.2.6 

Регіональна модель профілактики підліткової злочинності: досвід упровадження – К., 2008. – 

60 с. 

б/н (ІПСП) 

Р 32 

19.2.6 

Регіональна модель профілактики підліткової злочинності: досвід упровадження – К., 2009. – 

80 с. 

б/н (ІПСП) 

Р 36 

19.2.6 

Иво Эртсен, Роберт Маккєй, Криста Пеликан, Джолиен Виллемсенс, Мартин Райт 

Реконструкция связей в сообществе - медиация и восстановительное правосудие в Европе. - 

Пер. с англ. - К.: Издатель Захаренко В.А., 2008. - 184 с.  

Руководство Реконструкция связей в сообществе - излагает основные черты восстановитель-

ного правосудия, включая различные модели и результаты исследований, и предлагает руко-

водящие принципы для создания таких программ, а также определяет возможные проблемы и 

то, как их можно преодолеть. Руководство рассчитано на широкий круг читателей и несет в 

себе необходимую информацию, как для тех, кто планирует внедрять восстановительное пра-

восудие, особенно в странах Центральной и Восточной Европы, так и для тех, кто 

интересуется вопросами права, теорией и практикой альтернативных способов разрешения 

конфликтов и споров, вопросами прав человека и пр. Для стран, в которых восстановительное 

правосудие уже получило свое развитие, оно предлагает возможность провести обзор 

практики в свете опыта и результатов исследований в других государствах. 

1229 (ІПСП) 

Р 64 

19.2.6 

Розвиток медіації в Україні. Польсько-українська співпраця: Збірник статей / Наук. Ред. І.А. 

Войтюк. – К.: «Арт-бюро», 2004. – 228 с. 
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У книзі представлено досвід розвитку та впровадження програм медіації в обох країнах і 

відображено спільні зусилля Польщі й України щодо реалізації ідей відновного правосуддя. 

4133 

Р 83 

19.2.6 

Рущенко І.П. Соціологія злочинності: Монографія. – Харків: Націон. Ун-т внутр. Справ, 2001. 

– 370 с. 

В даному виданні автор розкриває предмет нової галузі соціології, обґрунтовує її завдання, 

розглядає методологічні й методичні питання дослідницького процесу з проблем злочинності. 

1165 

С 47 

19.2.6 

Сливка С.С. Юридична деонтологія: Підручник. – К.: Атака, 2001. – 304 с. 

У книзі з позицій новітніх знань і досягнень науки і передового досвіду юридичної практики 

відображено сучасний стан правової деонтології та показані шляхи її пріоритетного розвитку. 

2293 

С 69 

19.2.6. 

Социальные аспекты ювенальной юстиции. СПБ ГУ «Городской Центр профилактики 

безнадзорности и наркозависимости несовершеннолетних», 202.– 64 с. 

В материалах содержится подробных исторический анализ становления ювенальной юстиции 

как в мире вообще, так и в России в частности. Материалы подготовлены для социальных 

работников. Юристов-практиков. Занимающихся вопросами защиты прав 

несовершеннолетних. 

б/н (ІПСП) 

С 69 

19.2.6 

Соціальна адаптація неповнолітніх, що скоїли злочини. /Упор. А. Міщеня. - Рівне: 

Перспектива,2001.-40с. 

У збірці розповідається про спільну акцію молодіжних громадських організацій та органів 

держ. влади  в Дубенській виховній колонії для неповнолітніх, а також подаються методичні 

матеріали для роботи з підлітками, які стоять на межі порушення закону. Йдеться мова про 

права неповнолітніх, що затверджені положеннями Конвенції  ООН “Про права дитини”, які 

було ратифіковано Україною десятиріччя тому. 

2029 

С 69 

19.2.6 

Соціальна адаптація осіб, звільнених від покарання: проблеми та  шляхи їх вирішення / За заг. 

ред. О.В.Беци — К.: «Сфера» — 2003. — 114 с. 

Запропонована брошура містить матеріали дослідження проблем соціальної адаптації осіб, 

звільнених з місць позбавлення волі и Україні, аналіз сучасного стану пост-пенітенціарного 

супроводу колишніх засуджених, розроблені напрями державної політики у сфері соціальної 

реабілітації звільнення осіб, зміст та методику соціальної роботи і ними. Авторами 

дослідження запропонований проект Закону України «Про соціальну адаптацію осіб, які 

звільнені з місць позбавлення волі, і коніроль за їх поведінкою», розроблений Типовий статут 

центру соціального патронажу над звільненими особами, які рекомендуються для 

обговорений. 

3272 
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С 69 

19.2.6 

Соціальна реабілітація неповнолітніх, які повернулися з місць позбавлення волі, у соціальних 

службах для молоді: збірник науково-методичних матеріалів для працівників соціальних 

служб для молоді/ Упорядник З.Г.Зайцева, канд.пед.наук, ст.наук.співробітник, головний 

спеціаліст УДЦССМ - К.: А.Л.Д., 1995. 

3037 

С 69 

19.2.6 

Соціальна робота з неповнолітніми та молоддю, які повернулися з місць позбавлення волі: 

Навчальна програма / За ред. С.В. Толстоухової; Державний центр соціальних служб для 

молоді. – К.: ДЦССМ, 2003. – 57 с. 

Програма обумовлює діяльність соціальних працівників щодо соціально-психологічної 

допомоги, соціального супроводу неповнолітніх та молоді, які відбувають покарання та 

звільняються з місць позбавлення волі. 

3850 

С 69 

19.2.6 

Соціальна робота з неповнолітніми, які перебувають у місцях позбавлених волі./ За ред. В.М. 

Синьова. – К.: ДЦССМ, 2003.- 222 с. 

Посібник вміщує науково-методичні матеріали з питань особливостей соціальної роботи з 

неповнолітніми у слідчих ізоляторах та виховних колоніях. Охарактеризовані правові засади 

зазначеної роботи, психологічні особливості неповнолітніх правопорушників, закономірності, 

принципи, форми й методи їх ре соціалізації, шляхи попередження правопорушень у СІЗО; 

висвітлений позитивний досвід соціальних служб для молоді у різних регіонах України щодо 

роботи з неповнолітніми у СІЗО та ВК. 

2962 

С 69 

19.2.6 

Соціальна, педагогічна та психокорекцій на робота з неповнолітніми, засудженими до 

покарань , не пов’язаних із позбавленням волі: Метод. посіб. з питань соціальної реабілітації у 

громаді неповнолітніх засуджених/ Автори-упор.: Т.П. Авельцева, З.П. Бондаренко, Н.В. 

Зимівель та інші; За наук. Ред.. І.Д. Звєрєвої. – К.: Наук. Світ, 2006. – 277 с. 

717 (ІПСП); б/н (ІПСП) 

С 69 

19.2.6 

Соціальна, педагогічна та психокорекційна робота з неповнолітніми, засудженими до 

покарань, не пов’язаних з позбавленням волі: Методичні матеріали / Християнський дитячий 

фонд; Авт.-упор.: Т.П. Авельцева, З.П. Бондаренко, Н.В. Зимівель. – К., 2005. – 145 с. 

Розробка матеріалів здійснена в рамках проекту „Методичне забезпечення профілактичної 

роботи з неповнолітніми персоналу кримінально-виконавчої інспекції”, що реалізується за 

підтримки Міжнародного фонду „Відродження”. 

3939 

С 69 

19.2.6 

Соціальний супровід неповнолітніх та молоді, які перебувають у місцях позбавлення волі та 

звільнилися – Дніпропетровськ, 2002 

б/н (ІПСП) 
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С 72 

19.2.6 

Співпраця працівників недержавних організацій та кримінально-виконавчих інспекцій з ре 

соціалізації осіб, звільнених від покарання з випробуванням. Навчальна програма. К.: 

[Інститут проблем наркоманії та наркозлочинності], 2006. – 72 с. 

Посібник адресований співробітникам кримінально-виконавчих інспекцій та інших органів, 

працівникам організацій. Що працюють із споживачами наркотиків. 

б/н (ІПСП) 

С-76 

19.2.6 

Стакер – ІІ: З досвілу роботи експериментального майданчика (соціальний патронаж 

неповнолітніх, що звільняються з місць позбавлення волі) / Дніпропетровський обласний 

центр соціальних служб для молоді. – Дніпропетровськ: ОЦССМ, 2000. – 34 с. 

У цьому збірнику відображено досвід роботи Дніпропетровського ОЦССМ та 

Павлоградського МЦССМ по організації соціального супроводу молоді, що звільняються з 

місць позбавлення волі та з Павлоградської ВТК. 

327 

С 69 

19.2.6 

Становлення відновного правосуддя у світі та Україні. Роль прокуратури у відновному 

правосудді. Матеріали конференції, 4-5 грудня 2007 р. – К., 2007. – 108 с. 

б/н (ІПСП) 

С 91 

19.2.6 

Сучасні підходи та моделі розв"язання проблеми попередження правопорушень, наркоманії 

серед учнівської і студентської молоді; Збірник наукових статей та матеріалів передового 

досвіду. - Н.; ІЗМН, 1997. - 288 с. 

499 (ІПСП) 

С 91 

19.2.6 

Сучасні стратегії міліції щодо профілактики правопорушень серед неповнолітніх: навч. посіб. 

/ Л.І. Мороз, Р.Г. Коваль, Н.М. Прокопенко [та ін.]; За наук. ред. Л.І. Мороз. – К.: Вид. 

ПАЛИВОДА А.В., 2008. – 220 с. 

Навчальний посібник містить визначення основних термінів, огляд теорій, які пояснюють 

причини девіацій та протиправних проявів серед дітей та підлітків, статистичні дані, що 

характеризують стан та динаміку правопорушень серед неповнолітніх. Розглядаються 

особливості організації профілактичної роботи в Україні кінця ХІХ – початку ХХІ століть, 

викладені сучасні підходи щодо ефективності соціалізації молоді й профілактики 

правопорушень, її нормативної бази. Конкретизовано об’кти та суб’єкти профілактичного 

впливу, місце міліції у профілактичній діяльності, порядок взаємодії відповідних інститутів 

держави, громадськості. Зазначено, що зміст і форми профілактичної роботи повинні 

базуватися на принципах гуманізму, забезпечувати системність і комплексність заходів, 

надавати їй адресність та належну дієвість. 

1200 (ІПСП) 

Т 28 

19.2.6 

Творчість за гратами: пісні, вірші та проза засуджених: Книга для широкого кола читачів / За 

ред. О.В. Терещука, В.І. Кривуші, С.І. Костенка. – К.: «МП Леся», 2000. – 144 с. 
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4130 

Ф 39 

19.2.6 

Фельдштейн Д.И. Трудный подросток/ Д.И. Фельдштейн. – 2-е изд. – М.: Издательство 

Московского психолого-социального института; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 

2008. – 208 с., [2] л. – (Серия «Библиотека психолога»). 

937 (ІПСП) 

Ф 44 

19.2.6 

Фесенко Є.В. Злочини проти здоров’я та системи заходів з його охорони: Монографія. – К.: 

Атака, 2004. – 280 с. 

У монографії розглядаються питання кримінально-правової характеристики злочинів у сфері 

обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інших 

злочинних діянь проти здоров’я населення.  

3678 

Ф 91 

19.2.6 

Фролова О.Г. Злочинність і система кримінальних покарань (соціальні, правові та 

кримінологічні проблеми й шляхи їх вирішення за допомогою логіко-математичних методів). 

Навчальний посібник. — К.: "АртЕк", 1997. — 208 с — (Трансформація гуманітарної освіти в 

Україні). 

4248 

Х 91 

19.2.6 

Хрестоматия по юридической деонтологии: Сборник нормативных актов (международных, 

отечественных, зарубежных) об основных стандартах профессиональной деятельности 

юристов (с общими комментариями к разделам): Для юридических вузов и факультетов / 

Сост. О.Ф. Скакун. – Х.: Эспада, 2002. – 448 с. 

Издание содержит нормативные документы – международно-правовые акты, в которых 

излагаются стандарты юридической профессии; деонтологические  и этические кодексы 

сообществ юристов различных профессий, разработанные в Украине и за рубежом; законы и 

иные правовые акты Украины, которые прямо или косвенно предъявляют требования к 

профессиональной культуре адвоката, нотариуса, следователя, государственного исполнителя 

и других юристов-практиков. 

3311 

Х 93 

19.2.6 

Христова Г.О. Я повернулася до сім’ї. Що далі? Поради юриста жінкам, що звільняються з 

місць позбавлення волі. – Харків, 2007. – 20 с. 

б/н (ІПСП) 

Ц 34 

19.2.6 

Целебная поэзия / Сост. Р. Анчина; Ред. Е.Анчин; Худ. Р. Анчина. – Полтава, 2001. – 64 с. 

Этот небольшой сборник вмещает в себя стихи, написанные выздоравливающими 

наркоманами. 

1492 

Ц 37 

19.2.6 
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Центр відновлення правосуддя в громадян як інструмент профілактики злочинності серед 

неповнолітніх: матеріали до семінару – К., 2009. – 40 с. 

б/н (ІПСП); 4330 

Ч 34 

19.2.6 

Чебоненко С.О., Дрижак В.В., Новак В.І. Понітенціарна педагогіка та соціально-виховна 

робота із засудженими до позбавлення волі. - Чернігів, 2006. - 124 с. 

Соціально-виховна робота із засудженими до позбавлення волі передбачає діяльність 

персоналу установ виконання покарань та інших соціальних інституцій для досягнення мети 

покарання - виправлення і ресоціалізації засуджених. В навчальному посібнику розглянуто 

порядок організації та проведення заходів спрямованих на моральне, правове, трудове, 

естетичне, фізичне, санітарно-гігієнічне виховання із застосуванням індивідуальних, групових 

і масових форм впливу на засуджених до позбавлення волі на основі психолого-педагогічних 

принципів і методів соціально-виховної роботи. 

б/н (ІПСП) 

Ш 64 

19.2.6 

60 років на перехресті надій і тривог. Київський приймальник-розподільник для неповнолітніх 

у спогадах і документах – К.: А.Л.Д., 1995 

506 

Ю 14 

19.2.6 

Ювенальна юстиція і ювеніальні суди в українському судочинстві. Посібник для тренерів. – 

К., 2003 

4132 

Ю 14 

19.2.6 

Ювенальная юстиция: правовые и технологические аспекты. Сборник статей. – М., 2000 

4313 

19.2.6 

Я буду свідчити в житті./ брошура. – 2010. 

б/н 

 

19.2.7 Профілактика ВІЛ/СНІДу та ХПСШ 

П84 

19.2.7 

Профілактика ВІЛ  та ризикованої поведінки серед неповнолітніх, які 

перебувають у конфлікті із законом: навч.-метод. Посібник // Журавель Т.В.,Замула 

С.Ю.,Лях Т.Л. та ін..; за ред.. Т.В.Журавель.- К.:ТОВ «ОБНОВА КОМПАНІ»,2015.-184с. 

У посібнику подано інформацію щодо специфіки реалізації соціальної профілактики 

серед неповнолітніх , які перебувають у конфлікті із законом, розглянуто основні види послуг, 

яких можуть потребувати такі підлітки та особливості їх пере адресації для отримання 

допомоги в інших організаціях. Представлено корекційно-профілактичну програму «вчимося 

бути здоровими» та детальні плани занять.  

1687/19.2.7 

 

А 28 

19.2.7 
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Адвокация: Методические рекомендации. – К.: Альянс, 2005. – 148 с. 

Данное пособие разработано Международным Альянсом пор ВИЧ/СПИД в Украине для 

организаций, работающих в области ВИЧ/СПИД, с целью информирования о методах 

адвокации и усовершенствования навыков защиты интересов. 

3965 

А 28 

19.2.7 

Адвокация (методические рекомендации). Издание второе. – К.: «Международный Альянс по 

ВИЧ/СПИД в Украине», 2008. – 148 с. 

Данное пособие разработано Международным Альянсом по ВИЧ/СПИД в Украине для 

организаций, работающих в области ВИЧ/СПИД, с целью информирования о методах 

адвокации и усовершенствования навыков защиты интересов. Пособие рассчитано также на 

читателей, которые интересуются вопросами лоббирования социального интереса. 

б/н (ІПСП) 

А 31 

19.2.7 

Администрирование неприбыльной организации: Методические рекомендации / Сост.: Т. 

Дешко, Ю. Ткачук; Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине. – К., 2005. – 212 с. 

Издание освещает основные принципы управления неприбыльной неправительственной 

организацией и важные аспекты ее функционирования. 

3967 

А 43 

19.2.7 

Активні методи просвітницької діяльності у профілактиці ВІЛ/СНІДу та ризикованої 

поведінки: посібник для спеціалістів приймальників-розподільників, притулків для 

неповнолітніх та виховних колоній/ За заг. ред.. Р.Г. Вайноле, Т.Л. Лях; Авт. – упор.: 

Безпалько О.В., Зимівель Н.В.,Захарченко І.В., Журавель Т.В., Лютий В.П., Лях В.В., Лях Т.Л., 

Петрович В.С., Закусило О.Ю., Цю ман Т.П. – К., 2007. – 190 с. 

738 (ІПСП) 

А 56 

19.2.7 

Альтернативные санкции в российской уголовной юстиции : факторы успеха : материалы 

международной конференции. – М., 2003. – 202 с. 

1061 (ІПСП) 

А 64 

19.2.7 

Аналітичний звіт «Моніторинг поведінки та поширеність ВІЛ-інфекції серед клієнтів жінок, 

які надають сексуальні послуги за плату, як компонент епіднагляду за ВІЛ другого покоління» 

- К., 2010.  50 с. 

Викладені у даній публікації думки й точки зору є думками й точками зору авторів і не 

можуть розглядатися як думки або точки зору Глобального фонду для боротьби зі СНІД, 

туберкульозом та малярією. Глобальний фонд для боротьби зі СНІД, туберкульозом та 

малярією не брав участі в узгодженні або затвердженні як безпосередньо опублікованого 

матеріалу так і можливих висновків, що випливають з нього. 

б/н (ІПСП) 

А 64 

19.2.7 
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Аналітичний звіт за результатами зв’язаного дослідження 2009 року. Моніторинг поведінки та 

поширеності ВІЛ-інфекції серед чоловіків, які практикують секс із чоловіками, як компонент 

епіднагляду за ВІЛ другого покоління. К.: Международный Альянс по ВИЧ / СПИД, 2011. – 

88 с. 

1415 (ІПСП) 

А 72 

19.2.7 

Анти Спид Украина – AntiAIDS collection – 2006 

б/н 

Б 14 

19.2.7 

Баггали Р. Методы оценки добровольного консультирования и тестирования на ВИЧ. – 

Женева, 2000. – 56 с. 

Услуги по добровольному консультированию и тестированию (ДКТ) лишь недавно стали 

рассматриваться в качестве важного первого этапа профилактических и лечебных 

мероприятий в ответ на ВИЧ/СПИД. Однако, доступ к ДКТ все еще остается ограниченным и 

спрос на эти услуги пока невелик. Во многих странах с высоким уровнем распространенности 

ВИЧ-инфекции услуги ДКТ не доступны широким массам, и часто люди боятся вияснить свій 

серологический статус, поскольку после прохождения тестирования они не могут 

рассчитывать на сколь-нибудь значительную помощь и поддержку. Более того, качество и 

преимущества ДКТ, в особенности что касается конфиденциальности и доступа к 

медицинской и социальной помощи, могут очень сильно различаться. 

934 

П 64 

19.2.7 

Баненкова Є.О., Кочергіна І. В., Римар П. І. Потрійний діагноз: ВІЛ-інфекція / туберкульоз / 

наркозалежність (деякі аспекти лікування). Методична збірка. – Миколаїв, 2010. – 80 с. 

Дана методична збірка висвітлює питання лікування хворих з потрійною патологією: ВІЛ-

інфекція, туберкульоз і наркозалежність. Інформація даного видання, в першу чергу, базується 

на існуючих в країні та затверджених Міністерством охорони здоров’я України 

рекомендаціях, протоколах та стандартах. Матеріал, викладений у збірці, включає в себе 

відомості щодо сучасних поглядів на лікування туберкульозу у ВІЛ-інфікованих 

наркозалежних осіб, детально висвітлює особливості клінічного перебігу і лікування 

конфекції ВІЛ+туберкульоз, що протікає у наркозалежної особи, особливості туберкульозу на 

кожній стадії ВІЛ-інфекції, характеристики антиретровірусної терапії та 

протитуберкульозного лікування. 

б/н (ІПСП) 

Б 37 

19.2.7 

Бегала, Джейн.  Досвід служб соціального супроводу ciмей і дітей, які живуть з ВІЛ: практики, 

що існують за межами України. Огляд міжнар. досвіду. – К.,2007. – 84 с. 

4596 

Б 43 

19.2.7 

Белозеров Е.С. ВИЧ-инфекция / Е.С.Белозеров, Е.И. Змушко. – 2-е изд. – СПб.: Питер, 2003. – 

368 с. 

В книге изложены основные вопросы этиологии, патогенеза, клиники, диагностики, лечения и 

профилактики ВИЧ-инфекции. 
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3490 

Б 77 

19.2 .7 

Бойко А.М. Соціальна робота з клієнтами, інфікованими ВІЛ та хворими на СНІД: Метод. 

реком. з навчального курсу для магістеріум / Національний університет "Києво-Могилянська 

Академія. Ужгородський державний університет. - Ужгород: УжДУ, 2000. – 64 с. 

Вибірковий спецкурс у програмі підготовки соціального працівника. Складається з двох 

розділів. Забезпечує основні знання про особливості ВІЛ-інфекції, шляхи передачі і 

профілактика ВІЛ/СНІДу, навчання основним навичкам соціальної роботи з ВІЛ-

інфікованими та хворими на СНІД, уявлення про правові аспекти соціальної роботи з хворими 

на СНІД.  

331 

В 16 

19.2.7 

Вам нужно знать о ВИЧ и СПИДе больше / Международная гуманитарная медицинская 

организация “Врачи без границ”. – К., 2000. – 22 с. 

755 

В 54 

19.2.7 

ВИЧ/СПИД и права человека. Международные руководящие принципы. Вторая 

международная консультация по ВИЧ/СПИДу и правам человека (Женева, 23 – 25 сентября 

1996 года). – Нью-Йорк, Женева, 1998. – 120 с. 

1212 

В 44 

19.2.7 

ВИЧ/СПИД и СМИ. Информация для журналистов, 3-е  изд. – К., 18 с. 

3831 

В 54 

19.2.7 

ВИЧ/СПИД и СМИ: информация для журналистов / Международный Альянс с ВИЛ/СПИД. – 

2-е изд. – К., 2002. – 16 с. 

2456 

В 54 

19.2.7 

ВИЧ/СПИД и СМИ: информация для журналистов / Международный Альянс с ВИЛ/СПИД. – 

6-е изд. – К., 2006. – 84 с. 

б/н (ІПСП) 

В 54 

19.2.7 

ВИЧ-инфекция, сексуальное и репродуктивное здоровье молодежи / Под ред. 

Л.П.Симбирцевой. – СПб: Островитянин, 2010. – 344 с. 

Издание адресовано учителям и психологам школ, сотрудника общественных организаций, 

реализующих программы улучшения сексуального и репродуктивного здоровья, а также 

профилактике ВИЧ. 

1119 (ІПСП) 

В 44 

19.2.7 

ВІЛ не позбавляє майбутнього. Дізнайся по це! – ЮНІСЕФ 
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б/н 

В 44 

19.2.7 

ВІЛ/СНІД серед дітей та молоді в Україні: Тематичне дослідження / Український центр 

профілактики та боротьби з Снідом Міністерства охорони здоров’я України. –  К., 2001. – 44 с. 

Тематичне дослідження „ВІЛ/СНІД серед дітей та молоді в Україні” проведене на замовлення 

Дитячого Фонду ООН (ФНІСЕФ) Українським центром профілактики та боротьби з Снідом 

Міністерства охорони здоров’я України у 2001 році. 

3851 

В 44 

19.2.7 

ВІЛ/СНІД та - наркотиків: пропозиції більшої ефективності профілактичних програм. 

Паслання до політиків, урядовців, усіх осіб, причетних до прийняття відповідальних рішень. – 

К., 2005. – 36 стр. 

б/н (ІПСП) - 2 прим.; 3990 

В 44 

19.2.7 

ВІЛ/СНІД у сфері праці (Робочі матеріали 1: Соціально-економічний вплив ВІЛ/СНІДу в 

Україні та окреме соціологічне дослідження в Закарпатській 447бл..) К.: ПЦ «Фоліант», 2004. 

– 70 с. 

3798 

В 44 

19.2.7 

ВІЛ/СНІД: відчуй себе захищеним. – 2004. – №25-28. – 191 с. 

Зміст: достовірно про ВІЛ/СНІД, виховна робота з підлітками та молоддю методичні розробки 

виховних заходів, робота з батьками (методичні розробки). 

3813 

В 44 

19.2.7 

ВІЛ-інфекція в Україні. №14 інформаційний бюлетень. – К., 1999 

142 

В 44 

19.2.7 

ВІЛ-інфекція: проблеми жінок та дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями: 

Аналітичний огляд / Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД. - №1.(2). – К., 2002.- 27 с. 

195 

В 44 

19.2.7 

ВІЛ-ІНФЕКЦІЯ: проблеми жінок та дітей, народжених віл-інфікованими матерями. №1 (20, 

весна 2002 

1954 

В 44 

19.2.7 

ВІЛ-СНІД: як від нього вберегтись: Тренінг-семінар: Інформаційний бюлетень / Івано-

Франківська міська ОМРП. – Івано-Франківськ, 2000. – 20 с. 

1058 

В 55 

19.2.7 
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ВИЧ-инфекция: многообразие аспектов». Дайджест – 4 – К., 2000. – 100 с. 

б/н (ІПСП) 

В 59 

19.2.7 

Вместе – мы сможем: Руководство в эпоху СПИДа / Объединенная программа ООН по 

ВИЧ/СПИДу. – Женева, 2001. – 44 с. 

960 

В 75 

19.2.7 

Ворник Б. М. та ін. Профілактика ВІЛ та формунаїшя безпечної поведінки особового складу 

Внутрішніх військ МВС України: навчально-методичний посібник. Ворник Б. М., Хайрулін О. 

М, Домбровський С. П. – К.: ВЦ «День печаті», 2003. – 108 с. 

597 (ІПСП) 

В 75 

19.2.7 

Ворник Б.М. Безпечна поведінка: Інформ. Посіб. для підлітків та молоді. / Б.М.Ворник, 

О.А.Голоцван, О.П. Голубов. – К.: ВЦ «Сім’я», 1999. – 56с. 

В даному інформаційному посібнику наведено основні аспекти безпечної поведінки підлітків 

та молоді. Розповідається про захворювання, що передаються статевим шляхом та ВІЛ/СНІД. 

Описана профілактика цих захворювань та небажаної вагітності. 

81 – 2 екз. 

В 75 

19.2.7 

Воронова Т. В. Проект «Школа проти СНІДу»: Навчання на основі розвитку життєвих 

навичок : Інформацій буклет для директорів шкіл, методистів, учителів  і адміністраторів 

системи шкільної освіти / В. С. Пономаренко, Т. В. Воронова. – К.: Алатон, 2004. – 16 с. 

3815 

В 75 

19.2.7 

Воронцова Т. В. Школа проти СНІДу. Профілактика ризикованої поведінки: Посібник для 

вчителя / Т. В. Воронцова, В.С. Пономаренко. — К.: Алатон, 2004. — 256 с.  

Посібник є основною частиною навчально-методичних матеріалів, розроблених у межах 

проекту «Школа проти СНІДу. Проект реалізує сучасну педагогічну методику розвитку 

життєвих навичок, яка базується на гуманістичних ідеалах, повазі до прав людини, 

делікатному ставленні до тендерних проблем. Адже визнано, що необхідна інформація у 

поєднанні з розвитком життєвих навичок суттєво зменшують уразливість молоді до ВІЛ. 

4013; 851 (ІПСП); 653 (ІПСП) 

В 75 

19.2.7 

Воронцова Т.В., Пономаренко В.С. Школа проти СНІДу. Профілактика ризикованої 

поведінки: Посібник для вчителів. – Київ, 2009. – 256 с. 

Посібник є основною частиною навчально-методичних матеріалів, розроблених у межах 

проекту «Школа проти СНІДу». Проект реалізує сучасну педагогічну методику розвитку 

життєвих навичок, яка базується на гуманістичних ідеалах, повазі до прав людини, 

делікатному ставленні до гендерних проблем. 

851 (ІПСП) 

В 80 

19.2.7 
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Впровадження сучасних методів  епідеміологічного  нагляду за  ВІЛ  в Україні. - К.: 

ДСССДМ, 2003. - 52 с. 

В збірці наводяться нові технології контролю за ВІЛ/Снідом, що дають можливість реально 

оцінити масштаби епідемії, використовуючи знання про рівень інфікованості ВІЛ в групах 

ризику, які визначають тенденції розвитку епідемії. 

4010 

В 80 

19.2.7 

Впровадження сучасних методів епідеміологічного нагляду за ВІЛ в Україні / О.О. Яременко, 

О.М. Балакірєва, М.Ю. Варбан; Український центр профілактики і боротьби зі СНІДом; 

Державний інститут проблем сім’ї та молоді; Державний комітет у справах сім’ї та молоді. – 

К., 2003. – 52 с. 

За сприяння Дитячого фонду Об’єднаних Націй в Україні – ЮНІСЕФ та за фінансової 

підтримки Об’єднаної програми ООН СНІД – ЮНЕЙДС 

3714 

В 84 

19.2.7 

Все, що ти маєш знати про ВІЛ/СНІД / МО „Дитячий культурно-просвітниький центр”; 

Дитячий Фонд Об’єднаних націй (ЮНІСЕФ); Кер. проекту: Т. Біла. – К., 2004. – 15 с. 

3817 

В 84 

19.2.7 

Всеукраїнська підсумкова конференція в рамках реалізації з Connect plus e спільного проекту 

«Навчання соціальних працівників в Україні – кваліфікаційний курс з тем консультування з 

питань наркозалежности/ВІЛ/СНІД» - К., 2008 

б/н(ІПСП)  

В 92 

19.2.7 

Выполнить обещание : резюме Декларации о приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом. 

Специальная сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по 

ВИЧ/СПИДу. – Нью-Йорк, 25-27 июня 2001 г. 

б/н 

Г 58 

19.2.7 

Говорим с ребенком о ВИЧ. Методические рекомендации – Одесса, 2004. – 20 с. 

670 (ІПСП) 

Г 82 

19.2.7 

Гриценок Л.І., Ткачук I.I. Попередження стигматизації і дискримінації ВІЛ-позитивних учнів у 

навчальних закладах. -К.: Ніка-Цснтр, 2006. - 140 с.  

Павчально-методичний посібник підготовлений відповідно до угоди від 15.12.2005 р. №13-

GF-O6 між Українським науково-методичним центром практичної психології і соціальної 

роботи та МБФ „Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні" в рамках виконання науково-

дослідних робіт за проектом „Формування толерантного ставлення до ВІЛ позитивних у 

навчальних закладах системи профтехосвіта". Державний реєстраційний № 0104U004908. 

4360 

Г 87 

19.2.7 
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Громадський нагляд за державною політикою з ВІЛ/СНІД в Україні. Цикл звітів про політику 

у сфері ВІЛ/СНІД у В’єтнамі, Нікарагуа, Сенегалі, Сполучених Штатах Америки й Україні.  – 

К.: ТОВ «Оранта», 2007. – 64 с. 

Цей звіт підготовлено в рамках проекту «Громадський нагляд за охороною здоров’я», який 

здійснював Міжнародний центр перспективних досліджень на замовлення програми Public 

Health Watch Інституту відкритого суспільства. 

б/н (ІПСП) 

Г 87 

19.2.7 

Громадянське суспільство очолює національні заходи з протидії епідемії ВІЛ/СНІД в Україні: 

підсумковий звіт програми «Подолання епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні», березень 2004 – 

березень 2009 рр. – 2009. – 96 с. 

б/н (ІПСП) 

Г 91 

19.2.7 

Моніторинг поведінки та поширеності ВІЛ-інфекції серед осіб, які надають сексуальні 

послуги за плату, як компонент епіднагляду за ВІЛ другого покоління (аналітичний звіт за 

результатами біоповедінкового дослідження 2011 року) / А. Грушецький. – К. : МБФ 

«Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні, 2012. – 120с. 

У публікації представлено результати дослідження «Моніторинг поведінки та поширеності 

ВІЛ-інфекції серед осіб, які надають сексуальні послуги за плату, як компонент епіднагляду за 

ВІЛ другого покоління», реалізованого у 2011 році Київським міжнародним інститутом 

соціології на замовлення МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні». Пропоновані до 

уваги читачів результати стосуються соціально-демографічної структури популяції ЖКС в 

Україні, практик вживання алкогольних і наркотичних речовин, практик використання 

презервативів з різними типами партнерів тощо. Особлива увага приділяється аналізу 

поширеності ВІЛ-інфекції серед ЖКС (а також поширеності позитивних результатів 

тестування на маркери сифілісу, гепатиту В і гепатиту С), рівню охоплення популяції ЖКС 

профілактичними програмами.  

1435(ІПСП) 

Д 28 

19.2.7 

Декларация о привержености делу борьбы с ВИЧ/СПИДом. Специальная сессия генеральной 

ассамблеи организации объедененных наций по ВИЧ/СПИДу, 25-27 июня 2001 г. 

665 (ІПСП) 

Д 49 

19.2.7 

Діти та епідемія ВІЛ/СНІД / О.Балакірєва, М.Рябова, В. Юцевич; Упор. О. Балакірєва; 

Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ. – К., 2003.- 15 с. 

Це видання розроблене для тих, хто приймає рішення, за результатами соціологічного 

дослідження „Оцінка рівня знань, ставлення та практики у сфері догляду за ВІЛ-інфікованими 

дітьми” 2003 року, проведеного Державним інститутом проблем сім’ї та молоді за сприяння 

Дитячого Фонду Організації Об’єднаних Націй в Україні. 

3520 

Д 56 

19.2.7 

Добровольное консультирование и тестирование на ВИЧ. В помощь консультанту. - К., 

Друкарня «Стиль SV», 2008. - 104 с. 
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Материал, изложенный в пособии, поможет консультантам научиться вести беседу с 

консультируемыми по темам, связанным с ВИЧ-инфекцией, наладить диалог и совместно 

выработать модели поведения, позволяющие уменьшить риск передачи ВИЧ. 

1022 (ІПСП) 

Д 58 

19.2.7 

Довідник із навчання консультуванню з ВІЛ/СНІДу / Всесвітня Організація  Охорони Здоров'я 

Глобальна Програма зі СНІДу. – Львів: Кальварія, 2000. – 80 с. 

Цей довідник вміщує базову інформацію з підготовки консультантів з ВІЛ/Сніду. Окрім того, 

тут можна знайти інформацію, яка допоможе розвинути навички або надати інформацію про 

нові навички тим, хто вже займається консультуванням з ВІЛ/СНІДу. 

3069 

Д 59 

19.2.7 

Догляд і підтримка дітей з ВІЛ-інфекцією: навчальний посібник для персоналу дитячих 

установ, батьків, опікунів, соціальних працівників та Інших осіб, що доглядають за ВІЛ-

інфікованими дітьми. - К,: "Кобза", 2003. - 168 с. 

У навчальному посібнику висвітлені питання, пов'язані з доглядом за ВІЛ-інфікованими 

дітьми та підтримкою сімей, які мають ВІЛ-інфікованих дітей. Описано загальні питання 

епідеміології, патогенезу, діагностики та профілактики ВГЛ-інфекції, законодавчі аспекти 

ВІЛ-інфекції. Наведено рекомендації щодо догляду, виховання, сприяння ефективному 

лікуванню, харчування та підтримки ВІЛ-інфікованих дітей. Окремо увага приділена 

нормативно-правовому регулюванню життєдіяльності ВІЛ-позитивних дітей, особливостям 

влаштування у випадках, коли дитина позбавлена батьківського піклування. Значне місце 

відведено питанням психосоціальної підтримки сімей та персоналу, що доглядає ВІЛ-

інфікованих дітей. Посібник призначений для персоналу дитячих установ, батьків, опікунів, 

соціальних працівників та інших осіб, що доглядають за ВІЛ-інфікованими дітьми. 

121 (ІПСП); 3743; 3642 

Д 59 

19.2.7 

Догляд та виховання дітей, які живуть з ВІЛ: аналіз ситуації, проблеми та шляхи вирішення / 

О. М. Гзалакірєва (кср. Авт. кол.), Н. Я. Жилка, О. І. Карпснко та іи. — К.: Державний ін-т 

проблем сім’ї та молоді, 2004. – 164 с. 

У монографії висвітлено аналіз ситуації стосовно становища дітей, які живуть з ВІЛ ставлення 

осіб, залучених до догляду та виховання ВІЛ-інфікованих дітей, до основних аспектів 

виховання, догляду та підтримки таких дігеіі. Рекомендовано тим, хто приймає рішення з 

питань профілактики ВІЛД/СніДу, медикам, юристам, психологам, педагогам фахівцям у 

галузі соціальної політики, представникам громадських організацій, а також усім тим, хто 

працює у цій сфері. 

192 (ІПСП); 527; 122 (ІПСП) 

Д 63 

19.2.7 

Доклад о глобальной эпидемии СПИДа 2000 г./ ЮНЭЙДС.– Женева,  2000. –  131 с. 

В докладе содержится последняя информация о состоянии эпидемии СПИДа в мире, 

основанная на данных Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС), в состав 

которой входят девять учреждений системы Организации Объединенных Наций.  

579 

Д 63 
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19.2.7 

Доклад о глобальной эпидемии СПИДа 2002 г./ ЮНЭЙДС.– Женева,  2002. –  236 с. 

В докладе содержится последняя информация о состоянии эпидемии СПИДа в мире, 

основанная на данных Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС), в состав 

которой входят девять учреждений системы Организации Объединенных Наций. 

4340 

Д 63 

19.2.7 

Доклад о глобальной эпидемии СПИДа 2004: 4-й глобальный доклад  / ЮНЭЙДС.–Женева,  

2004. –  237 с. 

В докладе содержится последняя информация о состоянии эпидемии СПИДа в мире, 

основанная на данных Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС), в состав 

которой входят девять учреждений системы Организации Объединенных Наций. 

3830 

Д 70 

19.2.7 

Досвід реалізації проекту «Профілактика Віл/Сніду серед молоді» (2003 – 2005 рр.)/ 

Український інститут соціальних досліджень/ За ред.. Ю.Г. Попсуєнко. -  Київ, 2006. – 129 с. 

790 (ІПСП); 4545 

Д 70 

19.2.7 

Доступ ВІЛ-позитивних жінок до якісних послуг з охорони репродуктивного здоров’я та 

материнства. Балакірєва О.М., Енн Екман, Левцун О.Г. та ін. – К., 2004.- 112 с. 

В аналітичному звіті висвітлюються проблеми, з якими стикаються ВІЛ-позитивні жінки при 

зверненні за послугами з охорони репродуктивного здоров’я та материнства в Україні. 

477 

Д 70 

19.2.7 

Доступність послуг та права людей, які живуть з ВІЛ в Україні: результати соціологічного 

дослідження / Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні. – К., 2005. – 16 с. 

3899 

Ж 71 

19.2.7 

Жизнь на перепутье: Учебная программа, создана организацией «Молодежь на перепутье». – 

К.: Триада, 1998. – 350 с. 

Книга о СПИДе; половом созревание; заболевания, которые передаются половым путем. 

894 

Ж 74 

19.2.7 

Життя на роздоріжжі. Життєві навички, які формують характер: Роздатковий матеріал 

учасникам конференції / Організація „Молодь на роздоріжжі”. – К., 2004. – 39 с. 

3452 

Ж 74 

19.2.7 

Життя на роздоріжжі. Твій вибір. Життєві навички, які формують характер: Навч. посіб. / відп. 

Ред.Пер. з англ. В.М. Олійник, Н.І. Новикової, В.М. Озерної; Організація „Молодь на 

роздоріжжі”. – К., 2004. – 309 с. 

3451 
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З-33 

19.2.7 

Запорожан В.Н. Вил-инфекция и СПИД / В.Н. Запорожан, Н.Л. Аряев. – К.: Здоровье, 2003. – 

624 с. 

В книге представлены современные данные об эпидемиологии, этиологии, патогенезе, 

клинике, диагностике, диспансерном наблюдении, лечении и профилактике ВИЧ-инфекции / 

СПИДа у взрослых и детей. Рассмотрены вопросы перинатальной передачи ВИЧ от матери 

ребенку и пути ее профилактики. 

3573 

З-36 

19.2.7 

Застосування практичного посібника МОП: ВІЛ/СНІДу та сфера праці: підручник – Україна, 

Міленіум, 2004 

3725 

З-41 

19.2.7 

Збірка казок та оповідань до “Програми занять з профілактики ВІЛ/СНІДу та ризикової 

поведінки серед вихованців притулків для неповнолітніх у регіонах України” / За заг.ред. Т.В. 

Журавель; Авт.-упор.: Виноградова О.А., Журавель Т.В., Лозован О.М. – К.; Видавничий дім 

“Калита”, 2005. – 96 с. 

Дана збірка цікавить перш за все спеціалістів притулків для неповнолітніх та центрів медико-

соціальної реабілітації для неповнолітніх, а також фахівців спеціальних закладів для 

неповнолітніх, представників державних та громадських організацій, педагогів та психологів, 

що працюють за напрямом формування здорового способу життя. 

1840 

З-41 

19.2.7 

Збірка найкращих матеріалів II Національного конкурсу з ВІЛ/СНІД тематики серед 

друкованих та електронних ЗШ, журналістів та дописувачів. - К.: Поліграфічний центр 

«Фоліант», 2005. -92 с. 

У збірні подано найкращі матеріали за результатами II Національного конкурсу з ВІЛ/СНЩ 

тематики серед друкованих та електронних ЗМІ, журналістів та дописувачів. Роботи-

переможці представлені в 3 номінаціях: друковані в Інтернет-видання, радіо та телебачення, 

спеціалізовані видання недержавних організацій. 

3975;84 (ІПСП) 

З–41 

19.2.7 

Збірник інформаційних та методичних матеріалів щодо профілактики ВІЛ/СНІду серед осіб, 

які вживають наркотики ін’єкійнимшліхом / Упорядники Л.І.Андрущак, І.М. Пінчук. – К.: 

УДЦССМ, 1999. – с.56. 

3268 

З–41 

19.2.7 

Збірник матеріалів по роботі з дітьми та молоддю по профілактиці негативних явищ у 

молодіжному середовищі та профілактици ВІЛ/СНІД «Відчуй себе захищеним» - К., 2006. – 

208 с. 

1062 (ІПСП) 

З-46 
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19.2.7. 

Здесь есть история, которая похожа на твою : брошура. – К., 2011. – 30 с. 

б/н (ІПСП) 

З-46 

19.2.7 

Здоровый бюджет. Практика финансового менеджмента для украинских ВИЧ-сервисных 

организаций. – К., 2009. – 188 с. 

1226 (ІПСП) 

З–69 

19.2.7 

Зменшення шкоди: концепція, практика, досвід України – К., 2003. – 43 с. 

б/н (ІПСП) 

З-69 

19.2.7 

Змушко Е.И. ВИЧ-инфекция: Руководство для врачей / Е.И. Змушко, Е.С.Белозеров.– СПб.: 

Питер, 2000. – 320 с. 

В предлагаемом руководстве изложены основные вопросы этиологии, патогенеза, клиники, 

диагностики, лечения и профилактики ВИЧ-инфекции. 

1156 

З-69 

19.2.7 

Змушко Е.И. ВИЧ-инфекция: руководство для врачей / Е.И. Змушко, Е.С. Белозеров. – СПб.: 

Питер, 2000. – 320 с. 

В предлагаемом руководстве, созданном видными российскими специалистами, изложены 

основные вопросы этиологии, патогенеза, клиники, диагностики, лечения и профилактики 

ВИЧ-инфекции. 

1669 

И 74 

19.2.7 

Информационный вестник для СМИ «О ВИЧ/ СПИД: без страха и стереотипов»/ 

Международний АЛЬЯНС З ВІЛ/СНІД в Україні. – 2006  

б/н (ІПСП) 

И 85 

19.2.7 

Исследования особенностей поведения: Руководство по проведению периодических 

исследований в рамках изучения поведения групп населения, подверженных риску 

инфицирования ВИЧ / Дж.Амон, Т.Браун, Ж.Хогл и др., 2004 

507 

І 57 

19.2.7 

Інформація погляди світогляд. Інформаційно-освітній журнал №6.: 2006.- 22с. 

б/н(ІПСП) 

І 57 

19.2.7 

Інформація погляди світогляд. Інформаційно-освітній журнал №5.: 2006.- 22с. 

б/н(ІПСП) 

І-74 

19.2.7 
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Інформаційно-комунікативна стратегія підприємств і організацій, спрямована на протидію 

ВІЛ/СНІДу. Практичний посібник – К.: СМАРТ, березень 2006 

б/н(ІПСП) 

І- 74 

19.2.7 

Інформаційно-методичний бюлетень. Спецвипуск №9 «1 Грудня – Всесвітній день боротьби зі 

СНІДом» - К, 2003 

3273 

К 63 

19.2.7 

Комарова Н. Огляд міжнародної та української нормативно-законодавчої бази щодо прав ВІЛ-

позитивних і уразливих до ВІЛ дітей / Н.Комарова, Л.Потер – К.: Видавничий дім «Києво-

Могилянська академія», 2007. – 95 с. 

590 (ІПСП) 

К 65 

19.2.7 

Консультирование ДО и ПОСЛЕ теста на ВИЧ-инфекцию»: Руководство для организаций, 

работающих в области профилактики ВИЧ-инфекции / Организация «СПИД инфосвязь». – М., 

2001. – 135 с. 

В руководстве представлена информация, которая будет необходима не только консультанту 

из кабинета тестирования на ВИЧ, но и врачам клиник, диспансеров и поликлиник, 

работающих с пациентами, проходящими тестирование на ВИЧ-инфекцию. 

938 

К 64 

19.2.7 

Консультирование лиц, впавших в зависимость от химических препаратов и заболевших 

СПИДом – журнал лечения зависимости от химических препаратов. Том 4, номер 2. – Нью-

Йорк, 1991 

2086 

К 66 

19.2.7 

Користні розмови, або як допомогти дитині зберегти здоров’я : короткий посібник для батьків. 

– К., 2006. – 32 с. 

б/н (ІПСП) 

К 79 

19.2.7 

Красная нить. Советы и рекомендации – методы работы по профилактике ВИЧ/СПИДа и 

половому воспитанию среди подростков. – Стокгольм – Санкт-Петербург, 2006. – 214 с. 

Методический сборник поможет открыто говорить с подростками о ВИЧ-инфекции и 

сексуальности, данная книга станет важной нитью в канве общей профилактической работы. 

1122 (ІПСП) 

К 90 

19.2.7 

Куликов А.М. Партнерство взрослых и молодежи в профилактике ВИЧ-инфекции / Под ред. 

Л.П.Симбирцевой. – СПб: Островитянин, 2009. – 40 с. 

В издании представлен новый подход в профилактике ВИЧ-инфекции на основе 

сотрудничества молодежи и взрослых. 

1120 (ІПСП) 
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Л 17 

19.2.7 

Лазаренко Б. Методичний посібник з профілактики ВІЛ – інфекції серед молодих споживачів 

ін’єкційних наркотиків : для соціальних працівників / Б.Лазаренко, І.Пінчук, В. Сановська. – 

К.: УДЦССМ, 2002. – 112 с. 

Даний посібник містить різноманітні матеріали сучасного досвіду  вітчизняних  та зарубіжних 

науковців  дослідників, практиків, соціальної роботи. 

2036 

Л 17 

19.2.7 

Лазоренко Б.П. Проблемна молодь: шляхи самоздійснення – К., 2007. – 29 с. 

Інформаційно-методичні матеріали присвячено дослідженню проблемної молоді. Методичний 

посібник розроблений для практичних працівників сфери соціальної психології і соціальної 

роботи, директорів центрів ресоціалізації наркозалежної молоді щодо проведення 

профілактичної роботи з дітьми, молоддю, та батьками з метою підвищення рівня 

поінформованості з питань ВІЛ/СНІД. 

б/н (ІПСП) 

Л 56 

19.2.7 

Лікування ВІЛ/СНІД в Україні – відповідальність держави. Аналітичний звіт. – К., 2009 . – 23 

с. 

б/н (ІПСП) 

Л 93 

19.2.7 

Люди / и ВИЧ: Книга для неравнодушных / Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в 

Украине: Отв. Ред. Е. Пурик. – 3-е изд.  – К., 2004. – 527 с. 

Книга «Люди и ВИЧ», посвящена многообразию аспектов пандемии ВИЧ-инфекции, 

охватившей весь земной шар. 

3934 

Л 93 

19.2.7 

Люди и ВИЧ. Книга для неравнодушных 5-е издание/ МБФ «Международный Альянс по 

ВИЧ/СПИД в Укриане»/ За ред.: андрущак Л., Балакирева О., Гражданов Н. и др. – К., 2009. 

1101 (ІПСП) 

Л 93 

19.2.7 

Люди и ВИЧ: Книга для неравнодушных / Международный Альянс по ВИЧ/СПИД. – К., 2001. 

– 350 с. 

Книга состоит из 11 разделов: История СПИД; эпидемия ВИЧ-инфекции как глобальный 

процесс; ВИЧ и законодательство; передача вируса иммунодефицита человека; Диагностика 

ВИЧ-инфекции; заболевание; лечение; жизнь с ВИЧ/СПИД; всемирный ответ на эпидемию. 

883 

Л 93 

19.2.7 

Люди и ВИЧ: книга для неравнодушных / Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине; 

Ред. Е. Пурик. – К., 2004. – 505 с. 

Это книга для людей разных возрастов и профессий – всех, кто хочет больше узнать о ВИЧ-

инфекции. В первую очередь она будет полезна людям, живущим с ВИЧ, их близким и 
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родным, сотрудникам общественных и государственных ВИЧ- сервисных организаций, 

медицинским и социальным работникам, учителям, всем думающим и неравнодушным 

людям.  

3557 

Л 70 

19.2.7 

Люди и ВИЧ: Книга для неравнодушных. Издание 4/ Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в 

Україні. – К., 2006 -  634 с. 

410 (ІПСП) 

М 34 

19.2.7 

Матеріали ІІІ Форуму соціальних працівників, які реалізують програми із профілактики для 

уразливих груп, догляду та підтримки для людей, ікі живуть із ВІЛ. 29 травня – 1 червня 2012 

року. – Київська область, 2012. 

1505 (ІПСП) 

М 42 

19.2.7 

Медіа-іміджі ВІЛ/СНІДу в Україні / Т. Семигіна, І.Зубовець, Д. Богдан та ін.; За заг.ред. Т. 

Семигіної. – К.: Вид. Дім “Києво-Могилянська акад.”, 2005. – 124 с. 

У книзі представлено результати вивчення висвітлення теми ВІЛ/СНІДу в друкованих ЗМІ, 

проведено громадською організацією “Соціум XXI”, що діє при Школі соціальної роботи 

НаУКМА. 

2714; 29 (ІПСП) 

М 54 

19.2.7 

Лазоренко Б.П., Пінчук І.М., Сановська В.А. Методичний посібник з профілактики ВІЛ-

інфекції серед молодих споживачів ін’єкційних наркотиків – К., 2002. – 112 с. 

1057 (ІПСП) 

М 54 

19.2.7 

Методические рекомендации по второму поколению эпидемиологического надзора за ВИЧ: 

следующее десятилетие / Всемирная организация здравохранения и Объединенная Программа 

Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу. – К., 2000. – 40 с. 

Концепции и материалы, включенные в этом документе, обсуждались на ряде семинаров и 

совещаний, в которых приняли участие и внесли свой вклад руководители и эксперты 

национальных программ, сотрудники ЮНЭЙДС и организаций-соучредителей, работающие в 

странах, а также международные эксперты из ряда учреждений. 

1065 

М 54 

19.2.7 

Методические рекомендации по организации и проведению операционных исследований / 

Белоносова Н., Варбан М., Демченко И., Довбах А., Костючок М. – К.: МБФ 

«Международный Альянс по ВИЧ / СПИД в Украине», 2012. – 88 с. 

Публикация подготовлена и опубликована в рамках программы «Поддержка профилактики 

ВИЧ и СПИД, лечения и ухода для наиболее уязвимых групп населения в Украине», 

поддержанной Глобальным фондом для борьбы со СПИД, туберкулезом и малярией. 

1417 (ІПСП) 

М 64 
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19.2.7 

Методичний посібник з профілактики ВІЛ інфекції серед молодих споживачів ін’єкційних 

наркотиків (для соціальних працівників) / Лазаренко Б.П., Пінчук І.М., Сановська В.А. – К., 

2002. – 112 с. 

4298 

М 54 

19.2.7 

Методичний посібник з профілактики наркоманії та ВІЛ/СНІД у молодіжному середовищі / 

Упор.: Н. Лук’янова, Н.Підлісна, А.Бойко; Благодійний фонд „Фонд профілактики хімічних 

залежностей та СНІДу”. – К., 2000. – 15 с. 

3640 

М 54 

19.2.7 

Методичний посібник з профілактики наркоманії та ВІЛ/СНІДу у шкільному та молодіжному 

середовищі. За ред. Лазаренко Б. П., Пінчук І. М. - К., 2002. - 144 с. 

Методичний посібник - результат співпраці Державного центру соціальних служб для молоді 

та Представництва ЮНІСЕФ в Україні в рамках спільного проекту «Профілактика 

 ВІЛ-інфекції серед підлітків та молоді у південному регіоні України» за підтримки Фонду 

розвитку програм ЮНЕЙДС. Розрахований на соціальних працівників, учителів, батьків та 

учнів, студентів, волонтерів. Розкриває причини та умови виникнення наркотичної залежності, 

ознайомлює з інноваційними методиками первинної профілактики наркозалежної поведінки 

та запобігання поширенню ВІЛ-інфекції /СНІДу у шкільному та молодіжному середовищі. 

б/н (ІПСП) 

М 54 

19.2.7 

Методичні рекомендації до проведення годин спілкування з профілактики ВІЛ/СНІДу та 

наркоманії серед підлітків. / Упорядники: Філіппська І.В., Ільїна Л.В. — Харків, 2002, — 52 с. 

Видання є складовою частиною матеріалів, підготовлениху рамках обласного 

демонстраційного проекту запобігання ВІЛ/СНІДу для молоді, що здійснюється Британською 

Радою в Україні та Головним управлінням освіти і науки Харківської обласної державної 

адміністрації. Запропоновані матеріали присвячені таким актуальним проблемам сьогодення, 

як ВІЛ, СНІД, ІПСШ та попередження вживання наркотичних речовин. Години спілкування 

спрямовані на набуття учнями знань, умінь і навичок реалізації здорового способу життя. 

б/н (ІПСП) 

М 54 

19.2.7 

Методичні рекомендації з узагальнення досвіду соціального супроводу та підтримкм сумей, 

які виховують ВІЛ-інфіковану дитину/ Авт. кол-ив: Галустян Ю.М., Лазаренко Б.П., Новицька 

В.П., Панфілова О.М. – К., 2005 

28 (ІПСП) 

М 54 

19.2.7 

Методичні рекомендації щодо проведення виховних годин з профілактики ВІЛ/СНІДу серед 

дітей початкової школи / Упорядник Марінушкіна О.Є. – Харків, 2002. – 28 с. 

б/н(ІПСП) 

М 54    

19.2.7 
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Методичні рекомендації щодо соціальної підтримки ВІЛ-інфікованих: З досвіду роботи. - К.: 

ДСССДМ, 2005. - 116 с.  

Методичні рекомендації щодо соціальної підтримки людей, які живуть із ВІЛ, містять досвід 

спільної роботи Київського міського центру соціальних служб для молоді з Всеукраїнською 

громадською благодійною організацією "Всеукраїнська мережа людей, що живуть з ВІЛ", 

іншими недержавними організаціями та Херсонського обласного центру соціальних служб для 

сім'ї, дітей та молоді, напрацьований у реалізації проекту "Впровадження моделі соціального 

супроводу ВІЛ-позитивних  вагітних жінок та дітей у Херсонській області" за підтримки 

Міжнародного Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ). Рекомендації адресовані як фахівцям - 

соціальним працівникам, соціальним педагогам, психологам центрів соціальних служб для 

сім'ї, дітей та молоді, які надають соціальні послуги ВІЛ-позитивним та хворим на СНІД 

людям, так і батькам, членам сімей, яких торкнулася проблема ВІЛ/СНІД. 

4009; б/н (ІПСП) 

М 63 

19.2.7 

Миронова И.А., Симоненко Т.Л. Дорога жизни. Тренинги по профилактике ВИЧ/СПИД, 

наркомании, алкоголизма и навыкам ответственного поведения. - Мн. 2002. —  с.92 

Данное справочное пособие является результатом работы программы «Профилактика 

ВИЧ/СПИДа среди молодежи», выполняемой Христианским Детским фондом. В основу 

издания были положены разработки и тренинги, апробированные в ходе выполнения 

программы в общеобразовательных школах г. Минска. Они охватывают вопросы 

профилактики ВИЧ/СПИД, БППП, наркомании, курения, алкоголизма, контрацепции, 

последствий абортов. Важное место отводится отработке навыков и умений использования 

полученных знаний в реальных жизненных ситуациях, с которыми сталкиваются подростки. 

4546 

М 63 

19.2.7 

Миронова И.А., Симоненко Т.Л., Трухан Е.А. Сделай свой выбор! Тренинги по основам 

репродуктивного здоровья, профилактике ВИЧ/СПИД, БППП, наркомании, алкоголизма и 

навыкам ответственного поведения. - Мн., 2001. -192 с. 

Данное пособие является результатом работы программы «Профилактика ВИЧ/СПИДа среди 

молодежи», выполняемой Христианским Детским фондом. В основу издания были положены 

разработки и тренинги, апробированные в ходе выполнения программы в 

общеобразовательных школах г. Минска. Они охватывают вопросы профилактики 

ВИЧ/СПИД, БППП, наркомании, табакокурения, алкоголизма, контрацепции, последствий 

абортов. Важное место отводится отработке навыков и умений использования полученных 

знаний в реальных жизненных ситуациях, с которыми сталкиваются подростки. 

4548 

М 63 

19.2.7 

Миронова И.А., Шилова Т.Г. Почему я такой? Тренинги по здоровому образу жизни, 

саморазвитию, навыкам безопасного поведения и профилактике ВИЧ/СПИД - Мн., 2002. - 

с.54. 

В основу издания были положены разработки и тренинги, апробированные в ходе выполнения 

программы в общеобразовательных школах г. Минска. Они охватывают вопросы 

профилактики ВИЧ/СПИД, наркомании, курения, алкоголизма. Важное место отводится 

отработке навыков и умений использования полученных знаний в реальных жизненных 

ситуациях, с которыми сталкиваются дети. 
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4547 

М 69 

19.2.7 

Моніторинг епідемії ВІЛ/СНІДу:  Оцінка ефективності протидії (соціальний аспект) / Відп. 

Ред. Ю.І. Саєнко. – К.: ПЦ „Фоліант”, 2004. – 416 с. 

У пропонованій праці розглянуто питання методології соціального моніторингу, технології 

його реалізації, методи оцінки ефективності соціальних програм/проектів, методи та прийоми 

планування соціального моніторингу, спрямованого на допомогу в реалізації соціальних 

програм/проектів, зокрема у сфері охорони здоров’я, вивчення соціальних аспектів поширення 

епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні. 

3915 

М 74 

19.2.7 

Моніторинг поведінки військовослужбовців як компонент епіднагляду за ВІЛ другого 

покоління / Н.Б. Погоріла, О.В. Сасько, В.Л. Пашкович. – К.: МБФ “Міжнародний Альянс з 

ВІЛ/СНІД в Україні”, 2005. – 28 с. 

4113 

М 74 

19.2.7 

Моніторинг поведінки молоді як компонент епіднагляду другого покоління / О.М. Балакірєва, 

Ю.М. Галустян, Д.М. Дікова-Фаворська, Д.А. Дмитрук, Т.І. Сосідко, В.І. Мельниченко, О.О. 

Яременко. – К.: МБФ “Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні”, 2005. – 44 с. 

4117; б/н (ІПСП) 

М 77 

19.2.7 

Моніторинг поведінки та поширеності ВІЛ-інфекції серед чоловіків, які практикують секс із 

чоловіками,як компонент епіднагляду за ВІЛ другого покоління (аналітичний звіт за 

результатами біоповедінкового дослідження 2011 року) / Большов Є. С, Касянчук М. Г. та ін. – 

К., МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні», 2012. – 104с. 

У публікації представлено результати дослідження «Моніторинг ВІЛ-інфекції серед чоловіків, 

які практикують секс із чоловіками, як компонент епіднагляду за ВІЛ другого покоління», 

реалізованого у 2011 році Центром соціальних експертиз Інституту соціології НАН України на 

замовлення МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні». Пропоновані до уваги 

читачів результати стосуються соціально-демографічної структури популяції ЧСЧ в Україні, 

практик вживання наркотичних речовин, практик використання презервативів з різними 

типами партнерів тощо. Особлива увага приділяється аналізу поширеності ВІЛ-інфекції серед 

ЧСЧ, рівню охоплення ЧСЧ профілактичними програмами. Результати дослідження 

висвітлюються як на національному, так і на регіональному рівнях. В окремих ключових 

аспектах результатах порівнюються з результатами аналогічних досліджень, проведених у 

2007 та 2009 роках. 

1437 (ІПСП) 

М 74 

19.2.7 

Моніторинг поведінки чоловіків, які мають секс з чоловіками, як компонент епіднагляду 

другого покоління / Л. Амджадін, К. Кащенкова, Т.Коноплиська, О. Лисенко, А Марусов, Ю. 

Привалов, Ю. Саєнко, О. Трофименко. – К.: МБФ “Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в 

Україні”, 2005. – 60 с. 

4114 
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М 77 

19.2.7 

Моніторинг поінформованості та поведінки засуджених як компонент епіднагляду за ВІЛ 

другого покоління / Під загал. ред. І. Л. Демченко, Н. Г. Калашник. – К.: МБФ «Міжнародний 

Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні», 2008. – 60 с. 

Це видання містить дані моніторингу поінформованості та поведінки засуджених щодо 

епідемії ВІЛ/СНІД. Порівняння результатів досліджень, виконаних у 2004 та 2007 рр., дало 

змогу проаналізувати динаміку стану здоров’я осіб, що відбувають покарання, їхньої 

обізнаності щодо ВІЛ/СНІД та ІПСШ, доступності тестування на ВІЛ, поширеності 

ризикованих поведінкових практик у місцях позбавлення волі та охоплення засуджених 

профілактичними заходами. На підставі цих даних розраховано Національні показники 

ефективності заходів, що забезпечують контроль стану епідемії ВІЛ/СНІД у пенітенціарних 

установах. Також було підготовлено низку пропозицій, реалізація яких може зробити 

ефективнішою відповідь на епідемію у кримінально-виконавчій системі, зменшити темпи 

поширення ризикованої поведінки серед засуджених. 

б/н (ІПСП) 

М 77 

19.2.7 

Моніторинг та оцінка ефективності проекту “профілактика ВІЛ/СНІДу серед молодих людей, 

які вживають наркотики ін’єкційним шляхом”/ О.О. Яременко. – К.: Державний ін-т проблем 

сім’ї та молоді; Державний центр соціальних служб для молоді, 2002. – 71 с. 

 У виданні представлено методологію моніторингу та оцінки ефективності проекту, дані 

оцінювання окремих видів діяльності на початковому етапі проекту, результати базового, 

поточного та підсумкового оцінювання знань, ставлення та поведінки молодих людей, які 

вживають наркотики за допомогою шприца. 

2785 

М 77 

19.2.7 

Моніторинг та оцінка ефективності проекту ”Профілактика ВІЛ-інфекції серед підлітків та 

молоді Південного регіону України” / О.О. Яременко. – К.: Державний ін-т проблем сім’ї та 

молоді; Державний центр соціальних служб для молоді, 2002.- 78 с. 

 Видання підготовлено в рамках спільного проекту Державного центру соціальних служб для 

молоді з Дитячим фондом ООН( ЮНІСЕФ) в Україні. Матеріали видання висвітлюють 

результати моніторингу та оцінки профілактичної діяльності центрів соціальних служб для 

молоді Південного регіону України 2001-2002рр. 

2788 

М 77 

19.2.7 

Моніторинг та оцінка програм і проектів. Практичний посібник / Ольга Морозова, Ольга 

Варецька, Деніел Джонс, Пепукай Чікуква, Тетяна Салюк – Київ, «Оранта», 2008 р. – 144 с. 

Цей посібник пропонує практичні рекомендації щодо розробки та підтримки систем 

програмного моніторингу та оцінки програм і проектів з профілактики ВІЛ/СНІД серед груп 

найвищого ризику, а також програм та проектів з догляду та підтримки людей, які живуть з 

ВІЛ/СНІД. 

б/н (ІПСП) 

М 94 

19.2.7 
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Мы с вами: Пособие для людей, живущих с ВИЧ/СПИДом / Ред Е. Пурик; Благотворительная 

организация «Гуманитарная инициатива». – К., 2000. – 74 с. 

1660 

Н 15 

19.2.7 

Навчальний курс з ВІЛ-інфекції для медичних працівників середньої ланки – К., 23 с. 

б/н (ІПСП) 

Н 31 

19.2.7 

Настольная книга для позитивных людей – 2-е изд., доп. – К., 2011. – 166 с. 

Эта книга предназначена для людей, живущих с ВИЧ, особенно для тех, кто только недавно 

узнал о своей инфекции. 

б/н (ІПСП) 

Н 31 

19.2.7 

Настольная книга для позитивных людей – К., 2008. – 158 с. 

Эта книга предназначена для людей, живущих с ВИЧ, особенно для тех, кто только недавно 

узнал о своей инфекции. 

1023 (ІПСП); б/н (ІПСП) 

Н 32 

19.2.7 

Настольная книга для позитивных людей / Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні – К., 

2009. – 160 с. 

В данной публикации использованы материалы буклетов из серии «Для позитивных людей», 

подготовленных и опубликованных организациями: «Врачи без границ» и «Международный 

Альянс по ВИЧ / СПИД в Украине» на основе материалов NAM и дополненных в 2008 году 

при участии ведущих специалистов по ВИЧ / СПИД в Украине. 

б/н (ІПСП) 

Н 32 

19.2.7 

Настольная книга для позитивных людей. Второе, дополненное издание – К. : МБФ 

«Международный Альянс по ВИЧ / СПИД в Украине», 2011. – 167 с. 

Публикация подготовлена и издана в рамках программы «Поддержка профилактики ВИЛ 

/СПИД, лечения и ухода для наиболее уязвимых групп населения в Украине», поддержанной 

Глобальным фондом для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией. 

б/н (ІПСП) 

Н 35 

19.2.7 

Національна оцінка ситуації з ВІЛ/СНІД в Україні станом на початок 2009 року. Український 

центр профілактики та боротьби зі ССНІДом; Міністерство охорони здоров’я України; 

Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІДу в Україні. – К., 2009. 

Результати національної оцінки ситуації з ВІЛ/СНІДом в Україні станом на початок 2009 

року.  

б/н (ІПСП) 

Н 35 

19.2.7 

Національний звіт з виконання рішень декларації про відданість справи боротьби з ВІЛ / 

СНІДом. Україна. Звітній період: січень 2008 р. – грудень 2009 р. – Київ, 2010. – 144 с. 
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б/н(ІПСП) 

Н 37 

19.2.7 

Наша жизнь: Бюллетень / Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ/СПИДом. – №3. - 

Полтава, 2001. – 32 с. 

1491 

Н 73 

19.2.7 

Новини ВІЛ/СНІД. – 2004. – №1. – 12 с. 

б/н 

Н 74 

19.2.7 

Новости ВИЧ/СПИД: Бюлетень информационно-ресурсного центра Международного Альянса 

по ВИЧ/СПИД.– 2001. – Выпуск 3.  – 16 с. 

В этом выпуске Инъекционные наркотики и ВИЧ: украинская версия;: Единомышленники: 

принцип “равный-равному” в оценке ситуации. 

1184 

Н 74 

19.2.7 

Новости ВИЧ/СПИД: Бюлетень информационно-ресурсного центра Международного Альянса 

по ВИЧ/СПИД.– 2001. – Выпуск 2. – 16 с. 

В этом выпуске: Лечение ВИЧ_инфекции: краткое введение в антиретровирусную терапию; 

Деятельность по предоставлению лекарственных препаратов живущих с ВИЧ/СПИД на 

Украине; Больше, чем таблетки: дополнительная терапия ВИЧ-инфекции. 

1185 

Н 74 

19.2.7 

Новости ВИЧ/СПИД: Бюллетень информационно-ресурсного центра Международного 

Альянса по ВИЧ/СПИД / Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине. – К., 2004. – 32 с. 

3558 

Н 74 

19.2.7 

Новости ВИЧ/СПИД: Бюллетень информационно-ресурсного центра Международного 

Альянса по ВИЧ/СПИД.– 2002. – Вып. 2(5).  – 27 с. 

Содержание: Секс-индустрия и ВИЧ Как привлекают к проекту работников коммерческого 

секса; Мужчины секс-бизнеса; Партнерство, ресурсы, действия молодежи необходимы в 

борьбе со СПИД. 

2111 

Н 74 

19.2.7 

Новости ВИЧ/СПИД: бюллетень информационно-ресурсного центра Международного 

Альянса по ВИЧ/СПИД. – 2002. - №4(7). – 28 с. 

2927 

Н 74 

19.2.7 

Новости ВИЧ/СПИД: бюллетень информационно-ресурсного центра Международного 

Альянса по ВИЧ/СПИД. – 2003. - №1(8). – 22 с. 

2926 
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О-14 

19.2.7 

Обор современной психиатрии: Специальный выпуск. – 2000. - №8(4). – 101 с. 

В этом выпуске: Эпидемия ВИЧ/СПИДа в Восточной Европе; Эффективность метадоновой 

терапии в уменьшении риска инфицирования ВИЧ среди лиц, употредляющих наркотики 

путем инъекций; Этические аспекты программ обмела гил. 

627 

О-28 

19.2.7 

Общественные центры снижения вреда для уязвимых к ВИЧ групп населения: опыт, практика, 

перспективы. – К., 2009. – 62 с. 

б/н (ІПСП) – 2 екз. 

О-28 

19.2.7 

Общственные центры снижения вреда для уязвимых к ВИЧ групп населения: опят, практика, 

перспективы/ Под ред. Мирослави Андрущенко. – К., 2010 

б/н (ІПСП) 

О-37 

19.2.7 

Огляд стану організації профілактики передачі ВІЛ-інфекції від матері до 0-37  дитини в 

Україні за 2001-2003 роки 

Епідемічна ситуація щодо ВІЛ/СНІДу в Україні продовжує залишатись напруженою. 

Кількість ВІЛ-інфікованих продовжує збільшуватись за рахунок осіб репродуктивного віку. 

Це зумовлює несприятливу динаміку чисельності дітей народжених ВІЛ-інфікованими 

матерями. Шлях передачі ВІЛ від матері новонародженій дитині в Україні складає 98% серед 

інших причин інфікування дітей на ВІЛ. При цьому вказаний шлях поширення збудника 

найбільш доступний для вжиття профілактичних заходів. 

652 (ІПСП) 

О-64 

19.2.7 

Организации, работающие в области ВИЧ/СПИД в Украине. Выпуск 1 (4). - 2006 

б/н (ІПСП) 

О-64 

19.2 .7 

Организации, работающие в области ВИЧ/СПИД в Украине: Справочник / Международный 

Альянс по ВИЧ/СПИД. – Вып.1(2).  – К., 2002.– 491 с.  

1953; б/н (ІПСП) 

О- 64 

19.2.7 

Організація діяльності координаційних рад з питань запобігання поширенню Віл-

інфекції/СНІДу на регіональному рівні: посібник / І.І. Лукашевич, Т.В. Журавель, Т.В. 

Безулік, С.І. Глущик. – К., 2007. – 84 с. 

687 (ІПСП) 

О-64 

19.2.7 

Організація комплексного догляду та підтримки для ВІЛ-позитивних людей на базі 

громадських центрів. Методичний посібник – К.: ВБО «Всеукраїнська мереда ЛЖВ», 2005 

886 (ІПСП) 
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О – 64 

19.2.7 

Організація комплексного догляду та підтримки для ВІЛ-позитивних людей на базу 

громадських центрів / за ред.Т.Семигіної  – К., 2005. – 127 с. 

1071 (ІПСП) 

О-64 

19.2.7 

Організація та діяльність груп взаємодопомоги при консультативних пунктах «Довіра» 

центрів ССМ / За ред.Лазоренка Б.П. – К., 2005. – 88с. 

Запропоновані технології організації та діяльності груп взаємодопомоги, що створені при 

консультативних пунктах «Довіра» центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у 

рамках реалізації спільного проекту Державної соціальної служби для сім’ї, дітей та ммолоді і 

Дитячого фонду Об’єднаних націй (ЮНІСЕФ) «Допоможи собі», грунтуються на глибокому 

вивченні й аналізі особливостей їх діяльності. 

10 (ІПСП) 

О-80 

19.2.7 

От принципа к практике: Расширение участия людей, живущих с ВИЧ/СПИДом или 

пострадавших от ВИЧ/СПИДа (РЛВС). – Женева, Швейцария 2000. – 16 с. 

От принципа к практике: Расширение участия людей, живущих с ВИЧ.СПИДом или 

пострадавших от ВИЧ.СПИДа (РВЛС) Определение принципа РЛВС. Проблемы, связанные с 

реализацией принципа РЛВС на более высоких уровнях. Возможные решения. Декларация 

Парижской встречи на высшем уровне по СПИДу 

475 

О-93 

19.2.7 

Оценка возможностей развития программ профилактики ВИЧ в среде потребителей 

инъекционных наркотиков / О.Н.Балакирева, М.Ю.Варбан, А.А.Яременко – К.:, 2003. – 160 с. 

523 (ІПСП) 

О-93 

19.2.7 

Оценка возможностей развития программ профилактики ВИЧ в среде потребителей 

инъекционных наркотиков / О.Н. Балакирева, М.Ю. Варбан, А.А. Яременко. - К.: Центр 

«Социальный мониторинг», 2003. – 160 с. 

В коллективной монографии предоставлены результаты исследования относительно 

состояния противодействия эпидемии  ВИЧ / СПИДа среди потребителей инъекционных 

наркотиков. 

3721 

О 93 

19.2.7 

Оценка эффективности интервенции по профилактике инфицирования ВИЧ среди 

потребителей веществ амфетаминового типа путем изменения индивидуального поведения на 

уровне группы: (крат. излож. результатов) / Л. Шульга, А. Токарь, М. Варбан [и др.]. – К.: 

МБФ «Междунар. Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине», 2012. – 32 с. 

б/н (ІПСП) 

О-93 

19.2.7 
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Оценка эффективности проектов «Снижение вреда» в Украине / Авт.кол. Балакирева О., 

Левцун А. и др. – К., 2002 

498 (ІПСП) 

О-93 

19.2.7 

Оцінка клінік, дружніх до молоді: аналітичний звіт / І.Л. Демченко, Н.П. Пивоварова, М.М. 

Костючок, Н.А. Бєлоносова. – К.: «К.І.С.», 2008. – 104 с.  

У виданні представлено результати першої національної діяльності клінік, дружніх до молоді 

(КДМ), з точки зору їх доступності, прийнятності, відповідності потребам підлітків і молоді в 

контексті відповіді на епідемію ВІЛ/CYLe|GCI s збереження репродуктивного здоров’я . 

б/н (ІПСП) 

О-93 

19.2.7 

Оцінка можливостей розвитку в Україні програм профілактики ВІЛ в середовищі споживачів 

ін’єкційних наркотиків / О. М. Балакірєва, М. Ю. Варбан, О. О. Яременко. – К.: Центр 

“Соціальний моніторинг”, 2003. – 230 с. 

У колективній монографії представлено результати дослідження щодо стану протидії епідемії 

ВІЛ/СНІДу серед споживачів ін’єкційних наркотиків. 

3736; 692 

О 93 

19.2.7 

Оцінка рівня існуючих знань, ставлення та практик щодо лікування, догляду та підтримки 

дітей з ВІЛ-інфекцією : монографія / [О. М. Балакірєва, Н. М. Нізова, Т. І. Тарасова, О. П. 

Шестаковський]. – К.: ПЦ «Фоліант», 2010. – 160 с. 

У монографії викладено результати соціологічного дослідження, присвяченого становищу 

ВІЛ-позитивних дітей та їх сімей. Оцінюється рівень обізнаності, поширеність окремих 

ставлень і практик щодо лікування, догляду і підтримки дітей, які живуть з ВІЛ-інфекцією. 

Зокрема розглядається поширеність стигматизації ВІЛ-позитивних дітей, їхньої дискримінації 

в медичних та освітньо-виховних установах, рівень надання соціального супроводу. Отримані 

дані порівнюються з дослідженням 2003 р. На основі результатів дослідження розроблено 

рекомендації. 

1414 (ІПСП) 

П 12 

19.2.7 

Павловський М.П. СНІД у хірургічній клініці / М.П.Павловський, В.В. Ващук, І.Д. Герич. – 

Тернопіль: Укрмедкнига, 2001. – 136 с. 

Книга присвячена актуальній проблемі сьогодення – ВІЛ/СНІД у хірургічній клініці. Робота 

базується на особистих спостереженнях ВІЛ-інфікованих пацієнтів і виконанні понад 250 

операцій у хворих з поєднаною соматичною хірургічною патологією і ВІЛ-інфекцією. 

1454 

П 32 

19.2.7 

Підлітки груп ризику інфікування Віл : час діяти : дані моніторингу 1995-2007 рр. – К., 2008 

б/ н (ІПСП) 

П 32 

19.2.7 

Підлітки груп ризику: доказова база для посилення відповіді на епідемію ВІЛ в Україні: 

аналіт. звіт/ ЮНІСЕФ, Укр. Ін-т соц. дослідж. Ім. О. Яременка. – К.: К.І.С., 2008. – 192 с. 
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961 (ІПСП) 

П 47 

19.2.7 

Позитивная жизнь: тем, кто впервые узнал о своем ВИЧ-статусе. Второе издание. – К.: 

Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине, 2011. – 51 с. 

Данное издание представляет собой адаптированную и дополненную версию первых разделов 

публикации «Настольная книга для позитивных людей», при подготовке которой были 

использованы материалы буклетов из серии «Для позитивных людей». 

б/н (ІПСП) 

П 47 

19.2.7 

Позитивне серце. Журнал всеукраїнської мережі людей, які живуть з ВІЛ. – 2009. -  №1(20) 

б/н (ІПСП) 

П 50 

19.2.7 

Політики та програми боротьби з ВІЛ/СНІД на робочих місцях / М.Ю. Варбан, І.Л. Демченко. 

– К.: МБФ “Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні”, 2005. – 28 с. 

4115 

П 56 

19.2.7 

Понамарева Н. Наведение мостов: Руководство для проведения обучающих семинаров  по 

профилактике наркозависимости и ВИЧ /СПИДА / Н. Понамарева, К. Понамарев. – CПб.: 

Питер, 2000. - 140 с. 

2324 

П 57 

19.2.7 

Попередження трансмісії ВІЛ від матері до дитини: Навчальний посібник для акушерів-

гінекологів, неонатологів, педиатрів, інфекціоністів, сімейних лікарів, організаторів охорони 

здоров’я, лікарів-інтернів і студентів / В.М. Запорожан, М.Л. Аряєв, Н.В. Котова. – К.: “Айві-

К”, 2003. – 184 с. 

У навчальному посібнику висвітлено проблеми, пов’язані з ВІЛ-Інфекцією у вагітних жінок і 

дітей. Описано загальні питання епідеміології, патогенезу, діагностики і профілактики ВІЛ-

іпфекції, законодавчі аспекти. Приділено увагу питанням дотестового та післятестового 

консультування. Наводяться сучасні класифікації ВІЛ-інфекції. Висвітлено клінічний плин 

захворювання у вагітних і дітей, профілактика перинатальної трансмісії ВІЛ, основні 

принципи диспансерного спостереження за вагітними жінками і дітьми при ВІЛ-інфекції. 

Розглядаються питання тактики родорозрішення жінок з ВІЛ-інфекцією, ведення 

післяпологового періоду. Представлено сучасні методики лікування захворювання у жінок та 

дітей, лана характеристика антиретровірусних препаратів. Дано рекомендації по догляду та 

вигодовуванню дітей, народжених ВІЛ-інфікованими жінками, по профілактиці 

внутрішиьолікарняного інфікування. У кожному розділі представлені цілі та задачі заняття, 

його зміст, а також тестові завдання, що дозволяють закріпити матеріал та оцінити ступінь 

його засвоєння.  

419 (ІПСП); 3731 

П 61 

19.2.7 

Посібник для підприємств, орієнтованих на керівників і профспілкових лідерів. Програми та 

політика щодо ВІЛ/СНІДу. – Видання проекту СМАРТ, липень 2006 року 
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567 (ІПСП) 

П 61 

19.2.7 

Посібник з методики мультидисциплінарного ведення випадку / Організація «Лікар світу-

США». – К., 2007. – 36 с. 

Видання знайомить з теоретичними та практичними аспектами методики 

мультидисциплінарного ведення випадку в контексті соціальної роботи з ВІЛ-позитивними 

матерями, їх дітьми та сім’ями з метою попередження раннього соціального сирітства. 

Видання розраховане на менеджерів проектів, соціальних працівників, психологів та 

медичних спеціалістів, які займаються соціальної підтримкою та супроводом ВІЛ-позитивних 

матерів, їх дітей та сімей, науковців та студентів. 

б/н (ІПСП) 

П 62 

19.2.7 

Пособие по внедрению «Живой библиотеки»: методология преодоления стигмы и 

дискриминации групп, найболее уязвимых к ВИЧ, и людей, которые живут с ВИЧ – К., 2009. – 

69 с. 

б/н (ІПСП) – 2 екз. 

П 66 

19.2.7 

Поширення ВІЛ/СНІДу на робочому місці в контексті соціально-економічного розвитку: Звіт 

за результатами соціологічного дослідження у Закарпатській області / Міжнародне бюро 

праці. – К.: Міленіум, 2004. – 124 с. 

Найменування, які використовуються в публікаціях МБП, відповідають практиці ООН, а 

подання у них матеріалу не означає вираження будь-якої точки зору Міжнародного бюро 

праці на легальний статус країни, регіону чи території або їх влади, а також демаркацію їх 

кордонів. 

3621 

П 69 

19.2.7 

Практичний посібник із проблем ВІЛ/СНІДу у сфері праці – К. : СМАРТ, 2005. – 48 с. 

642 (ІПСП) 

П 75 

19.2.7. 

Придадим новый импульс нашим усилиям в борьбе с ВИЧ и СПИДом. Кодекс надлежащей 

практики для НПО, ведущих борьбу с эпидемией ВИЧ и СПИДа. – М., 108 с. 

б/н (ІПСП); 1361 (ІПСП) 

П 76 

19.2.7 

Пріоритети у профілактиці ВІЛ/СНІДу: стратегія зменшення шкоди – К., 2005. – 44 с. 

б/н 

П 78 

19.2.7 

Про результати аудиту ефективності використання коштів державного буджету України та 

коштів світового банку на забезпечення виконання національної програми забезпечення 

профілактики Віл-інфекції, допомоги та лікування Віл-інфікованих і хворих на СНІД на 2004-

2008 роки – Випуск 7 - К., 2007. – 46 с. 

б/н (ІПСП) 
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П 78 

19.2.7 

Проблеми ВІЛ-інфекції, наркоманії та інфекцій, що передаються статевим шляхом в Україні. 

Інформаційний бюлетень. – К., 2006 

У збірнику наукових статей розглянуто питання профілактики ВІЛ-інфекції, наркоманій, 

хвороб, що передаються статевим шляхом, та інших соціально-небезпечних хвороб серед 

населення України, зокрема, в молодіжному середовищі. 

б/н (ІПСП) 

П 78 

19.2.7 

Проведення груп підтримкм для дітей, яких торкнулася епідемія ВІЛ/СНІДу: Методичний 

посібник. – К., 2008. – 24 с. 

б/н (ІПСП) – 2 екз. 

П 78 

19.2.7 

Прогнозовані оцінки кількості ВІЛ-позитивних дітей та дітей-сиріт внаслідок ВІЛ-СНІДу в 

Україні – К., 2005 

б/н (ІПСП) 

П 78 

19.2.7 

Програма занять з профілактики ВІЛ/СНІДу та ризикованої поведінки серед неповнолітніх у 

притулках для неповнолітніх. – К., 2005. – 20 с. 

3963 

П 64 

19.2.7 

Програма МОП з питань ВІЛ/СНІДу у сфері праці: Застосування практичного посібника 

МОП: Підручник / Пер. з англ. Л. В. Савчук, С. І. Литвин; Ред. В.І. Костриця. – К.: Міленіум, 

2004. –   253 с. 

Цей підручник – це освітній та довідковий документ, а також інструмент для навчання, 

посібник для сторін у веденні переговорів, а також для усіх тих, хто намагається сприяти діям, 

спрямованим на обмеження впливу ВІЛ/СНІДу на сферу праці. 

3675 

П 68 

19.2.7 

Программа менторской поддержки. Методические рекомендации по внедрению в Украине. – 

К.: Международный Альянс по ВИЧ / СПИД, 2011. – 104 с. 

Данное пособие посвящено инновационной методике работы с МСМ, связанной с 

профилактикой ВИЧ (Программа менторской поддержки), которая в свое время была 

разработана и реализована организацией «Метро-Центр». Авторы ставили целью дать общую 

инфорацию о программе, истории ее возникновения и изменениях, внесенных после 

апробации в Украине, дать практические рекомендации относительно того, как эффективно 

организовать работу, мотивировать волонтеров. 

1416 (ІПСП) 

П 79 

19.2.7 

Проект: Індикатори до системи моніторингу та оцінки стану догляду і підтримки ВІЛ-

позитивних дітей та їхніх родин. – Київ: UNICEF/UKRAINE, 2012. – 56 с. 
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Підготовлено в рамках проекту ЮНІСЕФ «Вимірювання знань, підходів і практик у сфері 

догляду та підтримки ВІЛ-позитивних дітей. Розробка показників і брошури для осіб, які 

приймають рішення». 

б/н (ІПСП) 

П 81 

19.2.7 

Пропозиції щодо поширення досвіду діяльності центрів денного перебування для дітей з ВІЛ 

на базі Київського та Одеського центрів – К., 2005 

б/н (ІПСП) 

П 83 

19.2.7 

Против чумы ХХ века…: Спид. Алкоголь. Наркотики / Крымский благотворительный фонд. – 

Симферополь, 1999. – 38 с. 

3040 

П 83 

19.2.7 

Протидія епідемії ВІЛ/СНІД у молодіжному середовищі (Аналітичний звіт за результатами 

опитування “Знання. Ставлення. Поведінка.” підлітків та молоді Південних регіонів України у 

рамках спільного проекту з Дитячим фондом Об’єднаних Націй (ЮНІСЕФ): “Профілактика 

ВІЛ/СНІДу серед підлітків та молоді Південного регіону України”). – К., 2001. – 80 с. 

1214 

П 84 

19.2.7 

Профилактика ВИЧ/СПИДа, ИППП: Методическое руководство по работе с молодежной 

аудиторией для молодежных лидеров и инструкторов программы ”Равный поможет равному” 

/  Н.В. Лузан, А.И. Бабенко, С.В. Давыдова. – М., 2000. – 72 с. 

2503 

П 78 

19.2.7 

Профилактика ВИЧ-инфекции на базе аптек: на пути к универсальному доступу: 

Методические рекомендации / Варбан М., Герасименко Э., Дешко Т., Житкова Ю., Золотова 

Е., Леонтьева С., Надутая Г., Нерубаева И., Окромешко С. и др. – К. : МБФ «Международный 

Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине», 2011. – 125 с. 

Основная идея данного издания – познакомить читателей с опытом внедрения 

профилактической работы в сфере ВИЧ/СПИД/ИППП на базе аптек. Основополагающая цель 

таких проектов – обеспечение универсального доступа и предоставление услуг по обмену 

шприцов, информированию, консультированию и переадресации для представителей групп, 

наиболее уязвимых к ВИЧ-инфицированию. 

1410 (ІПСП) 

П 84 

19.2.7 

Профилактика ВИЧ-инфекции на базе аптек: на пути к универсальному доступу: 

Методические рекомендации / Варбан М., Герасименко Э., Дешко Т., Житкова Ю., Золотова 

Е., Леонтьева С., Надутая Г., Нерубаева И., Окромешко С. и др. – К.: МБФ «Международный 

Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине», 2011. – 125 с. 

Основная идея данного издания – познакомить читателей с опытом внедрения 

профилактической работы в сфере ВИЧ/СПИД/ИППП на базе аптек. Основополагающая цель 

таких проектов – обеспечение универсального доступа и предоставление услуг по обмену 
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шприцов, информированию, консультированию и переадресации для представителей групп, 

наиболее уязвимых к ВИЧ-инфицированию. 

1410 (ІПСП) 

П 84 

19.2.7 

Профилактика передачи ВИЧ от матери ребенку. Стратегические варианты. – Женева, 2001. – 

24 с. 

Передача ВИЧ от матери ребенку – это основной источник ВИЧ-инфекции для детей в 

воздасте до 15 лет. В странах, где проводится регулярный скрининг продуктов крови, и где в 

достаточном количестве имеются стерильные шприцы и иглы, указанный источник является, 

по сути, единственным источником инфицирования детей младшей возрастной группы. 

933 

П 84 

19.2.7 

Профілактика ВІЛ – СНІДу, наркоманії та алкоголізму: Методичний посібник для студентів та 

викладачів вищих учбових закладів. / Уклад. Л.В. Потапова. – Запоріжжя: ЗДУ, 2001. – 85с. 

Викладання дисципліни «Профілактика наркоманії та СНІДу», як і інших навчальних 

дисциплін, спрямоване на виховання майбутніх спеціалістів авторитетними, 

високоосвіченими людьми. 

1089 

П 84 

19.2.7 

Профілактика ВІЛ серед дітей та підлітків, що ведуть вуличний спосіб життя, та підвищення 

їх освітнього рівня. - К.: Компанія ЛІК, 2007.- 48с. 

Методичні рекомендації розроблені Благодійним фондом «Шлях до Дому» в рамках реалізації 

проекту «Профілактика ВІЛ-інфекції серед дітей та підлітків, які живуть чи працюють на 

вулиці» за сприяння Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні та адресовані спеціалістам 

державного і громадського секторів, які працюють з цією групою дітей та підлітків. 

168 (ІПСП); 606 (ІПСП) 

П 84 

19.2.7 

Профілактика ВІЛ/СНІД в молодіжному середовищі” в межах проекту „YMCA за здоровий 

спосіб життя, профілактику наркоманії та СНІД”: Матеріали навчального семінару для 

тренерів / Упор. О.Ю.Баханов, Т.О. Салюк, Т.І. Сосідко: Київський міський центр здоров’я. – 

К., 2003. – 68 с. 

3535 

П 84 

19.2.7 

Профілактика ВІЛ/СНІД в учнівському та молодіжному середовищі / О.Т.Баришполеець, 

І.Ф.Ільїнська, Б.П.Лазоренко і т.д. – К., 2005. – 204 с. 

330 (ІПСП) 

П 84 

19.2.7 

Профілактика ВІЛ/СНІДу на робочих місцях. Звіт проекту СМАРТ в Україні за 2005 р. 

605 (ІПСП) 

П 84 

19.2.7 



472 

 

Профілактика ВІЛ/СНІДу серед осіб, що вживають наркотики ін’єкційним шляхом: Збірник 

інформ.-метод. матеріалів / Одеський обласний центр соціальних служб для молоді; 

Громадський рух «ВІРА,НАДІЯ,ЛЮБОВ». – Одеса, 2000. – 93 с.  

- Закон України/ Про внесення змін до закону України «Про запобігання захворюванню на 

СНІД та соціальний захист населення» - Програма профілактики СНІДу та наркоманії на 1999-

2000- Основные направления программ воздействия на среду употребляющих наркотики- 

Пошук волонтерів/ порадник для соціальних працівників 

176 

П 84 

19.2.7 

Профілактика ВІЛ/СНЇДу серед учнів: Наук.-метод, посібник /Дивак В.В., Заплатинський 

В.М., Халмурадои Б.Д.,  Прилімко В.А., Сидорчук Л.А., Терещук Б.М., Чорненька В.Д.— К.: 

Логос, 2005, — 170 с. 

У посібнику висвітлені біологічні аспекти ВІЛ, показано можлииі шляхи передачі ВІЛ-

інфекції, зроблено акценти на запобіганні ВІЛ-інфікуванню серед учнів та співробітників 

школи. У посібнику розкрито питання роботи керівника з різними цільовими групами, 

вчителями, учнями, батьками, контактними аудиторіями, надано поради щодо створення 

позитивного психологічного клімату в колективі та із цілому а навчальному закладі, 

формування толерантного ставлення до ВІЛ-інфікованих. 

634 (ІПСП) 

П 84 

19.2.7 

Профілактика ВІЛ/СНЇДу серед учнів: Наук.-метод, посібник для науково-педагогічних 

працівників та методистів інститутів післядипломної педагогічної освіти / Бойченко Т.Є., 

Дивак В.В., Заплатинський В.М., Халмурадои Б.Д.,  та ін..— К.: Логос, 2005,— 100 с. 

580 (ІПСП) 

П 84 

19.2.7 

Профілактика ВІЛ/СНІДу та ризикованої поведінки: Тренінговий модуль по підготовці 

працівників притулків для неповнолітніх України до здійснення профілактичної роботи / Авт.-

упор.: Журавель Т.В., Лях Т.Л., Петрик О.М.; Під заг. ред. Лях Т.Л. - К., 2003. - 112 с. 

36 (ІПСП); 408 (ІПСП) 

П 84 

19.2.7 

Профілактика ВІЛ/СНІДу та ризикової поведінки серед вихованців притулків для 

неповнолітніх: збірка інформаційних, методичних, ілюстративних матеріалів для спеціалістів / 

За заг. ред. Т.В. Журавель, Т.Л. Лях; Авт.-упор.: О.В.Безпалько, О.А. Виноградова, О. М. 

Лозован. – К.: „Версо-04”, 2004. – 120 с. 

У збірці подано Програму занять з профілактики ВІЛ/СНІДу та ризикової поведінки серед 

вихованців притулків для неповнолітніх. Також подано інформаційні матеріали, що 

розкривають найважливіші аспекти проведення профілактичної роботи  з вихованцями 

притулків для неповнолітніх, рекомендації щодо здійснення профілактичних заходів та 

добірку практичних завдань, ігор, казок тощо, рекомендованих для використання під час 

профілактичних занять. 

3922; 317 (ІПСП); 418 (ІПСП) 

П 84 

19.2.7 
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Профілактика ВІЛ-СНІДу, наркоманії та алкоголізму: Методичний посібник для студентів та 

викладачів вищих учбових закладів / Уклад. Л.В.Потапова. – Запоріжжя: ЗДУ, 2001. – 85 с. 

Методичний посібник з цієї дисципліни допоможе студентам розширити свої знання з питань 

превентивності ВІЛ-СНІДу, наркоманії, алкоголізму, хибного способу життя. 

2930 

П 84 

19.2.7 

Профілактика і підтримка вихованців, які живуть з ВІЛ, у соціальних закладах для дітей / 

Андріяш С. П., Бляхарський Я. О., Грицюк Т. К., Грищенко Н. В. – К.: МБФ «Міжнародний 

Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні», 2012. – 176 с. 

Публікація підготовлена та видана в рамках програми «Підтримка профілактики ВІЛ та СНІД, 

лікування й догляд для найбільш уразливих груп населення в Україні», підтриманої 

Глобальним фондом для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією. 

1426 (ІПСП) 

Р 17 

19.2.7 

Развитие гендерно-чувствительных подходов к методам профилактики ВИЧ среди женщин, 

употребляющих наркотики. – К.: МБФ «Международный Альянс по ВИЧ / СПИД в Украине», 

2011. – 40 с. 

б/н (ІПСП) 

Р 17 

19.2.7 

Развитие эпидемии СПИДа: состояние на декабрь 2000 г./ Всемирная организация 

здравоохранения. – Женева, Швейцария, 2000. – 27 с. 

580 

Р 17 

19.2.7 

Разработка информационных материалов. Методические рекомендации – К., 2005. – 124 с. 

б/н (ІПСП) 

Р 17 

19.2.7 

Разработка информационных материалов (методические рекомендации). Издание второе. – К.: 

МБФ «Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине», 2012. – 124 с. 

б/н (ІПСП) 

 

Р 24 

19.2.7 

Раскрытие эпидемии ВИЧ/СПИДА: Руководство по благоприятному раскрытию, этически 

обоснованному консультированию партнеров и надлежащему использованию отчетности о 

случаях ВИЧ. / ЮНЭЙДС. – ЖЕНЕВА, 2001.- 48с. 

Cодержание документа отражает результат работы Африканского регионального бюро ВОЗ и 

Секретариата ЮНЕЙДС, которые совместно организовали региональние технические  

консультации  по уведомлению конфиденциальности ВИЧ/СПИДу  в августе 1999  г. в 

Виндхуке, а в октябре 1999 г. Секретариат ЮНЭЙД и ВОЗ совместно провели международные 

консультации в Женеве, посвящені отчетности по ВИЧ и раскрытию. 

2037 

Р 27 

19.2.7 
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Рахманова А.Г. ВИЧ-инфекция у детей. – СПб.: Питер, 2003. – 448 с. 

В книге рассмотрены вопросы, касающиеся классификации, клиники, диагностики и лечения 

ВИЧ-инфекции и оппортунистических инфекций у детей, медико-психологического и 

социального сопровождения семей. 

3493 

Р 31 

19.2.7 

Региональная оценка с привлечением к участию (РОПУ). Методические рекомендации. – К.: 

Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине, 2010. – 124 с. 

Данное пособие является обобщением опыта проведения региональной оценки с 

привлечением к участию (РОПУ) и призвано помочь организациям, которые только начинают 

ее проводить, избежать стандартных ошибок и провести процесс грамотно и 

профессионально. 

б/н (ІПСП) 

Р 45 

19.2.7 

Реформирование наркополитики с целью профилактики ВИЛ/СПИДа. Ситуация в пяти 

странах: Грузии, Кыргыстане, России, Таджикистане и на Украине 

б/н (ІПСП) 

Р 95 

19.2.7 

Риторика и риск: Нарушение прав человека препятствуют борьбе с ВИЧ/СПИДом в Украине/ 

Міжнародний Альянсз ВІЛ/СНІД в Україні. – К.,2006. – 90 с. 

39 (ІПСП) 

Р 56 

19.2.7 

Річний звіт МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні». – К.,2006 - 62с. 

40 (ІПСП) 

Р 64 

19.2.7 

Розкриття ВІЛ-позитивного статусу вашій дитині : брошура для батьків. – К., 2009. – 40 с. 

б/н (ІПСП) 

Р 64 

19.2.7 

Розкриття ВІЛ-позитивного статусу дитині: Методичний посібник для мультидисциплінарних 

команд. – К., 2008. – 24 с. 

У цьому методичному посібнику описуються основні аспекти, на які необхідно звернути увагу 

при роботі з дитиною під час планування розкриття статусу; робота з підготовки і 

психологічної підтримки батьків на шляху до розкриття статусу. 

б/н (ІПСП) – 2 екз. 

Р 64 

19.2.7 

Розкриття ВІЛ-позитивного статусу: збірник статей і методичних рекомендацій. – К., 2009. – 

144 с. 

У методичному посібнику, який складається з двох частин, висвітлюється досвід роботи у 

сфері розкриття ВІЛ-позитивного статусу дітям. Посібник містить як теоретичні 

напрацювання, так і приклади вправ і сценаріїв занять. 

б/н (ІПСП) – 2 екз. 
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Р 65 

19.2.7 

Розроблення і впровадження системи моніторингу реалізації прав дітей, які живуть з ВІЛ. 

Методичні рекомендації / Авт.кол. Галустян Ю.М., Кисляк Р.П., Новицька В.П. та ін. – К., 

2005 

457 (ІПСП) 

Р 84 

19.2.7 

Руководство для законодателей по вопросам ВИЧ/СПИДа, законодательства и прав человека. 

Меры по борьбе с эпидемиями ВИЧ/СПИДа с учетом их разрушительных последствий для 

человека, экономики и общества. – Женева, Швейцария, 2000. – 208 с. 

Целью настоящего Руководства является оказание содействия парламентариям и другим 

выборным должностным лицам в деле пропагадны, распространения и введения в действие 

эффективного законодательства и проведения соответстующей законодательной реформы для 

борьбы со СПИДом. 

474 

Р 84 

19.2.7 

Руководящие принципы по разработке ключевых показателей : мотиторинг выполнения 

Декларации о привержености делу борьбы с ВИЧ/СПИДом – Женева, Швейцария – 2005. – 

108 с. 

887 (ІПСП); 1107 (ІПСП) 

С 18 

19.2.7 

Санитарное просвещение в школах для проилактики СПИД и БППП. Методическое пособие 

для разработчиков учебного курса – ЮНЕСКО, 1994 

б/н(ІПСП) 

С 18 

19.2.7 

Санитарное просвещение в школах для профилактики СПИД и БППП: Методическое пособие 

для разработчиков учебного курса/ Всемирная организация здравоохранения и ЮНЕСКО. – 

1994. 

б/н (ІПСП) 

С 23 

19.2.7 

Сборник материалов по вопросам ВИЧ-инфекции/СПИДа (в помощь тренерам) – 2002 

598(ІПСП) 

С 95 

19.2.7 

Сила життя: історії дітей, які живуть з ВІЛ. / Авт.: Ольга Панфілова. Вікторія Малюкевич / 

Всеукраїнська мережа ЛЖВ. – К., 2009. – 18 с. 

б/н (ІПСП) 

С 53 

19.2.7 

Снижение вреда для женщин. Украинский опыт. Серия «Оценочные исследования в 

действии». – Институт «Открытое общество», 2009. – 47 с. 

Данный отчет описывает опыт шести проектов снижения вреда в Украине, успешно 

осуществляющих программы специально для женщин.  
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1419 (ІПСП) 

С 53 

19.2.7 

СНІД в Україні. Аналітичний огляд. – літо 2003. - №1(3). – с.32 

3269 

С 53 

19.2.7 

СНІД в Україні: аналітичний огляд.– 2001. – Випуск 1.  – 26 с. 

В огляді: Особливості методології оцінки епідеміологічної ситуації в Україні; Аналіз 

територіального поширення ВІЛ-інфекції в Україні; Шляхи вдосконалення системи 

епідеміологічного нагляду за ВІЛ-інфекцією в Україні. 

1183 

С 53 

19.2.7 

СНІД. – 1999. - №1. – 24 с. 

207 

С 53 

19.2.7 

СНІД... Долаємо разом. – Вінниця, 2003 

599 (ІПСП) 

С 53 

19.2.7 

СНІД: загроза світовій безпеці. Глобальні проблеми – 2000 

556 

С 53 

19.2.7 

СНІД-варта. Досвід проекту з моніторингу та захисту прав людини у сфері протидії епідемії 

ВІЛ/СНІДу. – К., 2009. – 90 с. 

Видання підготовлене у межах проекту «Врядування з питань ВІЛ/СНІДу», який 

впроваджується Програмою розвитку ООН в Україні за підтримки Об'єднаної програми ООН 

з ВІЛ/СНІДу. Думки, висновки та рекомендації, що наводяться в посібнику, належать авторам, 

які несуть відповідальність за наведену інформацію, і не обов'язково відображають погляди 

ПРООН, її Виконавчої Ради чи окремих країн - членів ООН. 

б/н (ІПСП) 

С 56 

19.2.7 

Совместная позиция ВОЗ/УООННП/ЮНЭЙДС. Заместительная поддерживающая терапия в 

ведении пациентов с опиоидной зависимостью и в профилактике ВИЧ-инфекции и СПИДа. / 

Всемирная Организация Здравоохранения, Управление Органов. – К.,  2004. – 34 с. 

3729 

С 69 

19.2.7 

Социально-психологическая работа с ВИЧ-позитивными детьми и их семьями: процесс 

раскрытия ВИЧ-статуса ребенку: Методическое пособие / Под общ. ред. канд. пед. наук Н. Ф. 

Романовой. – К.: Инжиниринг, 2010. – 148 с. 

В пособии освещены поэтапный подход в процессе раскрытия ВИЧ-положительного статуса 

детям и методы социально-психологической работы с их родителями. Издание знакомит с 

теоретическими и практическими аспектами социальной работы с ВИЧ-позитивными детьми, 
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раскрывает особенности мультидисциплинарного ведения случая в контексте раскрытия ВИЧ-

статуса детям, которые воспитываются в семьях или интернатах. При разработке данного 

пособия был использован многолетний опыт работы в направлении раскрытия  ВИЧ-статуса 

детям специалистов румынской общественной организации «Romanian Angel Appeal», а также 

опыт работы неправительственных организаций в городах Одесса, Полтава и Черкассы в 

рамках проекта «Улучшение жизни ВИЧ-позитивных детей и их семей». 

1413 (ІПСП) 

С 69 

19.2.7 

Социальный мониторинг: Социальные тенденции в переходный период ВИЧ/СПИД и 

молодежь. Качество школьного обучения: Проект MONEE ЦВЕ/СНГ/  государства Балтии / 

Детский фонд ООН. – Флоренция, 2002. – 125 с. 

Цель проекта – исследование влияния переходного периода на социально-экономическое 

благосостояние людей в 27 странах  Центральной и Восточной Европы и Содружество 

Независимых  Государств. Проект призван служить источником информации о социальных 

последствиях переходного периода. 

2040 

С 69 

19.2.7 

Соціальна робота з людьми, які живуть із ВІЛ/СНІДом: Метод. посіб. для проведення курсів 

підвищ. Кваліфікації  / Т. Семигіна, О. Банас, Н. Венедиктова та ін. – Вид. дім „Києво-

Могилянська акад.”, 2006. – 620 с. 

У посібнику надано програму курсів підвищення кваліфікації соціальних працівників, які 

надають допомогу ВІЛ-позитивним людям, матеріали для проведення занять зі слухачами 

курсів. 

4188;4555 

С 69 

19.2.7 

Соціальний та економічний вплив ВІЛ/СНІДу в Україні – К., листопад 1997 р. 

188; 324 

С 69 

19.2.7 

Соціально-економічні наслідки епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні: нові погрози. – К., 2003. – 146 с. 

3201 

С 69 

19.2.7 

Соціально-економічні проблеми ВІЛ/Сніду, наркоманії та алкоголізму в Україні та шляхи їх 

розв’язання: Матеріали парламентських слухань у Верховній Раді України 1 грудня 2003 році 

/ За ред. Л.І. Журавльова. – К.: Парламентське видавництво, 2004. – 86 с. 

3910 

С 69 

19.2.7 

Соціально-педагогічні аспекти сприяння здоров’ю учнівської та студентської молоді». 

Матеріали третьої міжнародної соціально-педагогінчої конференції. – Луцьк, 2008. – 563 с. 

У збірнику вміщені матеріали Третьої міжнародної соціально-педагогічної конференції 

"Соціально-педагогічні аспекти сприяння здоров'ю учнівської та студентської молоді", в яких 

висвітлюються концептуальні підходи щодо формування відповідального ставлення до 

здоров'я; обґрунтовуються соціально-педагогічні умови формування здорового способу життя 



478 

 

учнівської та студентської молоді; аналізуються історико-теоретичні засади соціальної 

педагогіки та соціально-педагогічної діяльності, а також розкриваються специфічні 

особливості діяльності соціального педагога в загальноосвітній школі та позашкільних 

установах. 

748(ІПСП) 

С 69 

19.2.7 

Соціально–педагогічні та медико–психологічні заходи протидії вживанню наркогенних 

засобів неповнолітніми і молоддю: Науково метод. посібник / Під заг. ред. О.І.Пилипенка. - К.: 

А.Л.Д., 1995.- 100 с. 

Посібник складається з науково-методичних статей і являє собою розробку комплексного 

підходу до проблеми профілактики наркотизації. 

92 

C 69 

19.2.7 

Соціально-психологічна підтримка ВІЛ-інфікованих дітей та їх сімей у громаді: Методичні 

матеріали до семінару / Упор.: Т.Авельцева; За заг. ред. І.Д. Звєрєвої. – К.: Наук. світ, 2004. – 

89 с. 

Методичні матеріали презентують ще один модуль семінару з сучасним поглядом на питання 

соціально-психологічної підтримки ВІЛ-інфікованих дітей та їх сімей у громаді. 

3637 

С 69 

19.2.7 

Соціально-психологічна робота з Віл-позитивними дітьми та їх сім’ями: процес розкриття 

ВІЛ-статусу дитини: методичний посібник / За заг.ред. Романової Н.Ф.. – К., 2009. – 148 с. 

У посібнику висвітлено поетапний підхід у процесі розкриття ВІЛ-позитивного статусу дітям 

та методи соціально-психологічної роботи з їхніми батьками. 

1016 (ІПСП) 

С 69 

19.2.7 

Соціально-психологічна робота з ВІЛ-позитивними дітьми та їх сімями: процесрозкриття ВІЛ-

статусу дитини: Методичний посібник/ Заг. ред. канд. пед. наук Н.Ф. Романової. – К.: 

Інжиніринг, 2009. – 148 с. 

975 (ІПСП) 

С 72 

19.2.7 

Спид и свободы.- Акт Сюд, 1991. – 336с.  

Способы сдерживания распространения эпидемии в правовом государстве. Спид и права 

человека. Спид и медицинское окружение. Вич-ифицированые больные право. 

2444 

С 72 

19.2.7 

СПИД. – 2001. - №5 (17). – 65 с 

939 

С 72 

19.2.7 

СПИД.– 2000. - №3.  – 32 с. 
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В этом номере: СПИД: новый взгляд на старые факты; СПИД и семья; конопля; проблемы 

суицида; мел и сыр – важные поставщики кальция; нормативно-правова база з ВІЛ/СНІДу в 

Україні; основы релаксации; лечение соками при инфекции.  

1070 

С 72 

19.2.7 

СПИД.– 2000. - №4. – 32 с. 

В этом номере: от отчаяния – к надежде? Стратегия “Снижения вреда от употребления 

наркотиков” в Донецке; проблема суицида; от пирсинга до СПИДа – только один шаг; 

донорская сперма не опасна? 

1066 

С 72 

19.2.7 

СПИД.– 2000. - №5. – 66 с. 

932 

С 72 

19.2.7 

СПИД. СНІД. AIDS. – 2002. - № 6. – 62 с. 

3160 

С 77 

19.2.7 

Стан епідемії ВІЛ/СНІДу в Миколаївській області та аналіз заходів протидії. Ситуаційний 

аналіз – К., Видавництво РАЄВСЬКОГО, - 2006. – 160 с. 

4121 

С 76 

19.2.7 

Стандарти соціальних послуг у сфері протидії ВІЛ/СНІДу в Україні. Передумови та 

перспективи. – К. Видавничий дім “Києво-Могилянська Академія” – 2005. – 126 с. 

У праці окреслено підґрунтя для розробки структури, прийняття мінімальних стандартів 

надання соціальних послуг із профілактики ВІЛ/СНІДу. 

4089 (2 прим.); 331(ІПСП) 

С 80 

19.2.7 

Стигма, дискриминация и нарушение прав человека в связи с ВИЧ: Тематические 

исследования успешных программ / Упор. Л.М. Лисенко. – К.: Наук. світ, 2005. – 111 с. 

4140 

С 87 

19.2.7 

Структурна профілактика як метод запобігання новим випадкам ВІЛ-інфікування та 

покращання якості життя людей, які живуть ІЇ ВІЛ/СНІД: Методичні матеріали для тренера / 

Автори-упоряд.: В. В. Молочний, Т. ГТ. Цюман, В. В. Лях; За заг. ред. І. Д. Звєрєвої. – К.: 

Наук. світ. 2006. – 93 с. 

Тренінг «Структурна профілактика як метод запобігання новим випадкам 8ІЛ-інфікування та 

покращання якості життя людей, які жив>ть ij ВІЛ/СНІД» спрямовано на піднищснпя рікия 

поінформованості спеціалістів соціальної роботи щодо інноваційних підходів у сфері 

профілактики ВІЛ/СНІД. 

1296 

С 89 
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19.2.7 

Сучасна ситуація у сфері лікування, догляду та підтримки дітей з ВІЛ-інфекцією. – Київ: 

UNICEF, 2010. – 12 с. 

Це видання адресоване тим, від кого залежать рішення щодо підвищення інформованості у 

сфері догляду й підтримки ВІЛ-позитивних дітей, розвитку політики, спрямованої на захист 

їхніх прав, та забезпечення скоординованої діяльності всіх міністерств, які беруть участь у 

допомозі ВІЛ-інфікованим дітям. 

б/н (ІПСП) 

С 91 

19.2.7 

Сучасні підходи до профілактики тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії та СНІДу: 

Матеріали конференції / Відп. ред. В.С. Лозинський; Київський міський Центр здоров’я. – К., 

2003. – 174 с. 

Науково-практична конференція присвячена нагальним проблемам профілактики 

тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії та СНІДу. Матеріали конференції висвітлюють 

сучасні підходи різних управлінь, відомств та громадських організацій до актуальної 

проблеми сьогодення. 

3540 

С 92 

19.2.7 

СХОДИНКИ ДО ЗДОРОВ'Я / Кол.авт-упорядн.: Петрович B.C., Закусило О.Ю.,   Шульган 

Ф.П., Федорчук I.B., Никитюк Л.М.-2-ге вид., переробл. Та доп. – Луцьк, 2004-105 с. 

3737 

Т 16 

19.2.7 

Талан С. Коли ти поруч / С. Талан. – Харків : Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 

2012. – 320 с. 

Льоша хотів бути з Дашею врадості та горі, у багатстві та бідності, але не у хворобі… Коли 

близька подруга видала її таємницю, коли власні батьки відсахнулись від неї, як від 

прокаженої, - хто його засудить? А вони ж могли жити разом довго та щасливо чи померти в 

один день – загинути тоді, на зануреній у туман трасі. Того дня Даша. Самовіддана медсестра, 

сама спливаючи кров’ю, вибралася з понівеченого аварією «жигульнка», щоб надати допомогу 

тим, хто її потребував. Так вона заразилася. Даша не знає як. Але вона повинна жити далі! 

1377 (ІПСП) 

Т 52 

19.2.7 

Толопило А. Социально-правовая поддержка наркозависимых и ВИЧ-позитивных лиц: 

Справочно-методическое пособие. – Одесса, 2003. – 264 с. 

В пособии представлена информация по вопросам наркомании и таких существующих 

стратегий её профилактики, как Снижение Вреда и заместительная терапия, даются 

рекомендации по совершенствованию процесса оказания социально-правовой помощи 

наркозависимым и ВИЧ-позитивным лицам, а также освещаются вопросы, возникающие у 

сотрудников представителей целевых групп проектов, относящиеся к областям социальных, 

гражданских, семейных, трудовых прав, прав граждан в области здравоохранения, вопросы 

обращения граждан в различные инстанции с жалобами и заявлениями. В расширенном виде 

изложены правовые вопросы наркомании и ВИЧ/СПИДа, а также вопросы пребывания в 

учреждениях пенитенциарной системы. В конце пособия содержаться образцы 

процессуальных документов по защите прав и интересов граждан. 
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3704 

Т 66 

19.2.7 

Тренинговые модули для исследования социальных проблем, связаных с ВИЧ/СПИДом: 

Методические рекомендации. – К: Украинский институт социальных исследований, 2004. – 

220 с. 

В методических рекомендациях приведены программы тренингов в области социальных 

аспектов ВИЧ/СПИДа, раскрыты вопроссы, связаные с методикой и техниками проведения 

тренинга, оценкой эффективности обучения. 

4524 

Т  82 

19.2.7 

Туллер Д. Освещение вопросов ВИЧ/СПИД в Украине. – К.: ПроМедиа, 2002. – 11 с. 

3152 

Т 91 

19.2.7 

Тут і тепер: Люди з ВІЛ/СНІД розповідають про себе / Громадське об’єднання “Віра, Надія, 

Любов”. – К.: Бланк-Прес, 2000. – 110 с. 

Ця книга поєднує документальну фоторозповідь про життя людей, хворих на ВІЛ/СНІД, та 

їхні сповідальні інтерв’ю. 

949 

У 18 

19.2.7 

Увеличение масштабов применения антиретровирусной терапии в условиях ограниченных 

ресурсов: Руководство по применению методов государственного здравоохранения: Резюме 

Всемирная организация здравоохранения. – М., 2003. – 19 с. 

4131 

У 45 

19.2.7 

Україна на порозі епідемії СНІДу. – К., 1999 

323 

У 71 

19.2.7 

Уроки снижения вреда. Материалы для самостоятельного изучения социальными 

работниками. 2012. – 143 с. 

В учебном пособии представлены материалы по основным вопрсам, с которыми сталкиваются 

представители уязвимых к ВИЧ групп населения и люди, живущие с ВИЧ. 

1608 

У 45 

19.2.7 

Україна та ВІЛ/СНІД: час діяти: Звіт про людський розвиток в Україні 2003: Спеціальне 

видання / Програма розвитку ООН. – К., 2003. – 36 с. 

3717 

У 66 

19.2.7 

Управление здравоохранением, 1/2002 (№5) 

2655 

У 66 
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19.2.7 

Управление и развитие персонала в ВИЧ-сервисных организация: Практическое пособие / 

Валовая Л., Варбан М., Довбах А., Назарчук В. / Сост. Л.Валовая. – К., 2009. – 100 с. 

б/н (ІПСП) – 2 екз. 

У 71 

19.2.7 

Уроки снижения вреда : материалы для самостоятельного изучения социальными 

работниками : учеб.пособ. – К., 2012. – 144 с. 

Данное учебное пособие предназначено для индивидуальной или групповой подготовки 

социальных работников программ профилактики и помощи ВИЧ-позитивным людям. В нем 

представлены материалы по основным вопросам, с которыми сталкиваются представители 

уязвимых к ВИЧ групп населения и люди, живущие с ВИЧ. Эти вопросы освещены с позиций 

стратегии Снижения Вреда — ключевой стратегии влияния на эпидемию ВИЧ/СПИД в мире. 

Содержание учебного пособия разработано с учетом потребностей социальных работников 

ВИЧ- сервисных организаций, которые обычно не имеют базового образования в сфере 

социальной работы и/или специального медицинского образования. Пособие содержит 

материалы, которые служат базой современной социальной работы в сфере ВИЧ/СПИД, а 

также отражают основные медицинские аспекты ВИЧ/СПИД и наркозависимости. Изучив 

данные материалы, социальные работники получат специальные знания, необходимые для 

лучшего понимания проблем клиентов и своевременного реагирования на их актуальные 

потребности. 

1434 (ІПСП) 

У 89 

19.2.7 

Уход за детьми с ВИЧ-инфекцией : учеб.пособие. – К., 2002. – 122 с. 

б/ н (ІПСП) 

У 89 

19.2.7 

Уход на дому за людьми, живущими с ВИЧ/ СПИДом / Организация «Врачи без границ». – К., 

2002. – 30 с. 

В этой брошюре речь идет об уходе на дому за людьми, живущими с ВИЧ/СПИДом. По мере 

роста в Украине числа людей, больных СПИДом, все большее количество семей будет 

нуждаться в обеспечении ухода и помощи таким больным. 

2969 

У 90 

19.2.7 

Участь Церков та релігійних організацій України у боротьбі з поширенням епідемії ВІЛ/СНІД 

та роботі з людьми, що живуть з ВІЛ/Снідом (міжконфесійний збірник)/ Під. ред.. Лапін П.В. 

– К., - 2008. – 156 с.  

Збірник є органічним продовженням міжконфесійного діалогу в сфері подолання епідемії 

ВІЛ/СНІДу в Україні, який розпочався 2005 року. Він містить оглядові матеріали, де 

розглядається роль і позиція українських конфесій, їх взаємодія та співпраця з державними та 

громадськими організаціями в сфері протидії розповсюдженню ВІЛ/СНІДу, аналітичний звіт 

за результатами дослідження "Аналіз спектру послуг, які надаються релігійними 

організаціями різних конфесій у сфері профілактики та контролю за ВІЛ/СНІД", нормативні 

документи, прийняті міжконфесійним співтовариством, починаючи з 2005 р. 

694 (ІПСП);788 (ІПСП); б/н (ІПСП) 

У 90 
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19.2.7 

Учебный модуль «Предупреждение трансмиссии ВИЧ от матери к ребенку» - К., 2001 

888 (ІПСП) 

Ф 89 

19.2.7 

Формирование приверженности антиреіровирусной терапии ВИЧ-инфекции у детей: учебное 

пособие для слушателей, Аряев Н.Л., Котова Н.В., Старец Е.А. Издательство ЧП «Март»», 

Киев 2006. 144 с. 

В учебном пособии для слушателей изложены вопросы эпидемиологии, принципы диагности-

ки, медицинского наблюдения и лечения ВИЧ-инфекции у детей, профилактики передачи 

ВИЧ и защиты прав детей. Представлены навыки консультирования, материалы для 

формирования и закрепления навыков консультирования и усвоения изложенного материала: 

предкурсовой (пос-лекурсовой) вопросник, упражнения, ситуационные задачи, тестовые 

задания. В учебное пособие включен перечень литературы и страниц в Интернете, 

необходимых для получения дополнительной информации. Предназначен для лиц, 

консультирующих по вопросам приверженности антивирусной терапии ВИЧ-инфекции у 

детей - врачей, медицинских сестер, социальных работников, психологов и консультантов 

неправительственных организаций, преподавателей медицинских ВУЗов, а также персонала 

домов ребенка, детских домов и интернатов, в которых находятся ВИЧ-инфицированные дети. 

600 (ІПСП) 

Ф 89 

19.2.7 

Формирование приверженности антиретровирусной терапии ВИЧ-инфекции у детей: учебное 

пособие для слушателей. Архев Н.Л., Котова Н.В., Старец Е.А./ Издательство ЧП «Март», 

Киев, 2006. – 144 с. 

В учебном пособии для слушателей изложены вопросы эпидемиологии, принципы 

диагностики, медицинского наблюдения и лечения ВИЧ-инфекции у детей, профилактики 

передачи ВИЧ и защиты прав детей. 

1106 (ІПСП) 

Ф 76 

19.2.7 

Формування толерантного ставлення до дітей, яких торкнулася проблема ВІЛ/СНІДу: 

особливості підготовки волонтерів / Гусак Н., Дмитришина Н., Довбах Г., Жарук І., Зінченко 

А., Матіяш О., Назарук В., Панфілова О., Романова Н. — К.: МБФ «Міжнародний Альянс з 

ВІЛ/СНІД в Україні», 2011. — 128 с. 

1326 (ІПСП); 1272 (ІПСП) 

Х 35 

19.2.7 

Хей Л. Позитивній подход. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2004. – 254 с. 

3670 

Ч 63 

19.2.7 

Чинники формування державної політики з ВЛ/СНІДУ в Україні. – К., 2005. – 84 с. 

4519 

Щ 92 

19.2.7 

Що ти маєш знати про ВІЛ/СНІД / Д. Ступала, Б. Серебріян; МО „Дитячий культурно-

просвітницький центр”. – К., 2004. – 15 с. 
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3638 

Э 90 

19.2.7 

Этические аспекты научных исследований по разработке вакцин для профилактики ВИЧ: 

Руководящий документ ЮНЭЙДС / Объединенная программа ООН по ВИЧ/ СПИДу. – 

Женева, 2001. – 48 с. 

В настоящем документе ЮНЭЙДС стремится предложить руководящие принципы, 

выработанные в ходе научных исследований по созданию вакцины против ВИЧ. Документ 

выделяет некоторые критические элементы, которые должны быть рассмотрены в процессе 

создания вакцины против ВИЧ. 

955; 993 

 

19.2.7 

Рекомендації надавачам послуг за результатами нормативно-правового огляду щодо 

профілактики ВІЛ\СНІДу та доступу підлітків, зокрема з груп ризику, до медико-соціальних 

послуг / Стешенко в. М. – К. : Укр. Ін.-т  соц. дослідж. Ім. О. Яременка , 2013. – 64 с. 

У цій публікації основну увагу зосереджено на рекомендаціях надавачам соціальних послуг і 

медичної допомоги, що працюють з підлітками, зокрема з груп ризику, у сфері профілактики 

ВІЛ, консультування та тестування на ВІЛ з урахуванням нормативно-правових колізій. Які 

виникають під час надання послуг. 

1569 

19.2.8 Насильство 

К 63 

19.2.8 

Програма підготовки працівників органів внутрішніх справ з питань 

попередження насильства щодо жінок. Тренінговий модуль/ Бондаровська 

В.М., Булах Л.В., Гриняк В.П. та ін../ За заг.ред. Лабунь А.В.,Пилипас Ю.В.- 

К.:ТОВ Видавничий дім «КАЛИТА» .-2014.-112с. 

Програма підготовки працівників органів внутрішніх справ з питань 

попередження насильства щодо жінок підготовлена у вигляді тренінгового 

модуля, що містить зміст навчальних занять та опис їх проведення ( опис, 

вправ,тривалість, додатки та коментарі для тренера) . Вправи на знайомство 

учасників тренінгу,прийняття правил, формулювання очікувань, 

психогімнастичні вправи обираються кожним тренером залено від складу групи, 

її динаміки, особистих уподобань тренера. 

1674 

З 33 

19.2.8 

Запобігання насильству в сім’ї у діяльності фахівців соціальної сфери:  
навчально-методичний посібник / Авт.кол.:Бондаровська В.М.,Бордіян Я.І., 

Булах Л.в.,Журавель Т.В. та ін../ За заг.ред. Бондаровська В.М., Журавель Т.В., 

Пилипас Ю.В. – К.:ТОВ « Видавничий дім «КАЛИТА».-2014.-282с. 

Навчально-методичний посібник містить матеріали до навчальної програми для 

соціальних працівників, фахівців із соціальної роботи та інших спеціалістів,які 

надають соціальні послуги з питань запобігання насильству в сім’ї, 
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підготовленої в рамках проекту «Свобода від насильства: розширення прав та 

можливостей дівчат і жінок у складних життєвих обставинах» який реалізував 

Міжнародний благодійний фонд «Українська фундація громадського здоров’я» у 

партнерстві з Міністерством соціальної політики України та за підтримки 

Агенції ООН з питань гендерної рівності та розширення прав і можливостей 

жінок (ООН ЖІНКИ) та Трастового фонду ООН з викорінення насильства щодо 

жінок. 

1675 
 

Б 12 

19.2.8 

Баб’як Т.І. Психокорекційна робота з дітьми та підлітками, що зазнали насильства. – Львів: 

ВНТ Л, 1999. – 48 с. 

У даному збірнику пропонуються вправи для психологічної корекції поведінки дітей та 

підлітків, що зазнали насильства, методичні рекомендації для ведучих соціотерапевтичних 

груп, описані моделі поведінки дітей з дисфункційних родин. 

656 

Б 81 

19.2.8 

Бондаровська В. Що ми можемо зробити, щоб запобігти домашньому насильству: Роздуми та 

поради психолога. – К.: “СДМ-Студіо”, 1996. – 64 с. 

Автор розглядає проблеми насильства щодо жінок6 домашнього насильства, дитячі 

психологічні травми та як вони пов’язані з тоталітарною сім’єю. Значна увага приділяється 

принципам формування партнерської сім’ї, знання і розуміння яких допоможе попередити 

насильство в сім’ї.  

231 (2 екз.) 

Б 90 

19.2.8 

Будзиньська Аліція Як опитувати дитину: Порадник для фахівців, які беруть участь в 

опитуванні малолітніх свідків та потерпілих. – 64 с. 

б/н (ІПСП) 

В 42 

19.2.8 

Виды насилия и их последствия : -буклет. – К., 16 с. 

б/н(ІПСП) 

В 43 

19.2.8 

Викорінення насильства щодо дітей – К.,2007 

1134 (ІПСП); б/н (ІПСП) 

В 54 

19.2.8 

Виявлення, попередженая і роігляду випадків насильства та жорстокого поводження з дітьми. 

Методичні матеріали. - К.: Видавничий дім «КАЛИТА», 2007. - 56 с 

Видання підготовлено у рамках проекту співпраці між Представництвом Дитячого Фонду 

ООН (ЮНІСЕФ) в Україні Га Всеукраїнським громадським центром "Волонтер" 

"Удосконалення правової, нормативної та методичної бази національної системи моніторингу 
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випадків насильства над дітьми та у сім'ї" за підтримки Міністерства України у справах сім'ї, 

молоді ти спорту. 

544(ІПСП) 

 

В 54 

19.2.8 

Виявлення, попередження і розгляд випадків насильства та жорстокого гтоводження з дітьми. 

Методичні матеріали для соціальних працівників. Апт -упор.: Дубініна Т.М., Онишко Ю.В.. 

Смислова Л.В. - К.: Видавничий дім "КАЛИТА», 2007. - 36 с 

Видання підготовлено у рамках проекту співпраці між Представництвом Дитячого Фонду 

ООН (ЮНІСЕФ) в Україні та Всеукраїнським громадським центром "Волонтер" 

"Удосконалення правової, нормативної та методичної бази національної системи моніторишу 

випадків насильства над дітьми та у сім'ї" за підтримки Міністерства України у справах сім'ї, 

молоді та спорту. 

б/н (ІПСП) -  (2 прим. ) 

В 54 

19.2.8 

Виявлення, попередження і розгляд випадків Насильства та жорстокого поводження з дітьми. 

Меі одичні матеріали для працівників освіти. Авт.- упор.: Буров С Дубінша 1.. Онишко Ю., 

Смислова JL, Яшновська М„ - К.: Видавничий дім «КАЛИТА», 2007. -   36 с 

Видання підгогоплсно у рамках проекту співпраці між Представнпитвом  Дитячого Фонду 

ООН (ЮН1СКФ) в Україні та Всеукраїнським громадським ценгром ''Волонтер'' 

"Удосконалення правОБОї, нормативної та методичної бази національної системи моиіторижу 

випалкін насильства над дітьми іа у сім'ї" » підтримки Міністсрстпа України у справах сім'ї, 

молоді та спорту. 

б/н (ІПСП); б/н (ІПСП) 

В 58 

19.2.8 

Власов П.О. Насильство в сім’ї та соціальна робота із сім’ями , в яких чиниться насильство: 

Інформаційно-практичний посібник. – Дніпропетровськ: Дніпропетровська міська громадська 

організація «Жіночий інформаційно-координаційний центр», 2004. – 96 с. 

У інформаційно-практичному посібнику розглянуті характерні риси насильства в сім’ї, його 

форми, наслідки для суспільства та держави. Розглянуті основні напрямки подолання 

насильства в сім’ї, заходи з його попередження та припинення. 

б/н (ІПСП) 

В 58 

19.2.8 

Власов П.О., Левков А.В. Насильство в сім’ї та діяльність органів внутрішніх справ по його 

подоланню: Інформаційно-практичний посібник. – Дніпропетровськ: Дніпропетровська міська 

громадська організація «Жіночий інформаційно-координаційний центр», 2005. – 106 с. 

сВикладено основні напрямки діяльності УВМС щодо запобігання та подолання насильства в 

сім’ї, заходи з попередження та припинення правопорушень на сімейно-побутовому грунті. 

б/н (ІПСП) 

В 74 

19.2.8 

Вопросы и ответы о Коммерческой Сексуальной Эксплуатации Детей: Информационный 

буклет ЕСРАГ International (Покончим с детской прося интуицией, детской порнографией и 

торговлей детьми в сексуальных целях). – К., 2001. – 38 с. 
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ECPAT International является всемирной сетью организаций и частных лиц, работающих 

вместе над проблемой уничтожения детской проституции, детской порнографии 

итраффикинга детей в сексуальных целях. Организация способствует тому, чтобы мировое 

сообщество гарантировало ребенку, где бы он не находился, соблюдение его главных прав, 

свобод и зашиты его oт любых форм эксплуатации. 

4024 

В 75 

19.2.8 

Ворник Б.М. Профилактика сексуального насилия и помощь пострадавшим: Учебно-

методическое пособие. – К.: Семья, 1996. - 96 с.  

В данном пособии приведены схемы специального опроса женщин при подозрении на насилие 

в семье, психологические особенности поведения жертв и насильников, методы 

психологической коррекции пострадавших. Описаны формы работы по мобилизации 

общественности на недопустимость насилия в семье и обществе. 

2982 

В 80 

19.2.8 

Впровадження пілотної моделі структурної профілактики насильства щодо дітей: 

узагальнення досвіду проекту. Інформаційно-методичні матеріали / Н.В.Зимівець, 

Ю.М.Малієнко, Т.П.Цюман / За заг.ред. І.Д.Звєрєвої. – К.: 2009. – 64 с. 

У публікації узагальнено досвід Українського фонду «Благополуччя дітей» щодо реалізації 

проекту  «Впровадження пілотної моделі структурної профілактики насильства щодо дітей». 

Зокрема описані особливості підготовки спеціалістів до соціально-просвітницької діяльності у 

сфері профілактики насильства, виявлення на ранньому етапі випадків насильства та 

жорстокого поводження з дітьми. 

б/н (ІПСП) 

Г 93 

19.2.8 

Гуггенбюль А. Зловещее очарование насилия: Профилактика детской агрессивности и 

жестокости и борьба с ними / Пер. с нем. Н. Скородума. – СПб., 2002. – 222 с. 

Выдающийся швейцарский психолог и психиатр Аллан Гуггенбюль анализирует формы 

проявления детской агрессивности и практические способы управления ею. 

1873 

Д 41 

19.2.8 

Джеймс Дж. Запобігання насильству / Пер. З англ. В.Н. Ніколенко. – К.: Сфера, 2004. — 168 с. 

У пропонованій книзі, сповненій співчуття і полемічних роздумів, відомий американський 

психіатр Джеймс Джилліган пропонує цілковито нове розуміння насильства й оптимальних 

шляхів протидії йому.  

3974 

Д 46 

19.2.8 

Ділані С. Психологічна реабілітація дітей, які зазнали комерційної сексуальної експлуатації: 

Самовчитель для спеціалістів / С.Ділані, К. Котеріл; Пер. з англ. В.Поровської. – К.: ВГО 

„Жіночий консорціум України”, 2004. – 63 с. 

Цей підручник є прикладом навчальних матеріалів для самостійного вивчення. Вони можуть 

бути скопійовані, перекладені і адаптовані для роботи нових працівників, які працюють з 

дітьми, постраждалими від сексуального насильства або експлуатації. Працівники центрів 
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можуть працювати над цим посібником у свій власний час і у своєму власному темпі. 

Запропоновані пропозиції подаються на основі досвіду численних груп, котрі працюють по 

всьому світу із дітьми. Що зазнали сексуальної експлуатації. 

3649 

Д 53 

19.2.8 

Дмитренко М.І. Попередження насильства у сім’ї: Методичні рекомендації / М.І.Дмитренко, 

М.В.Тропін, П.О. Власов. – Дніпропетровськ: Дніпропет. юрид. ін-т МВС України, 2001. – 56 

с. 

У методичних рекомендаціях визначено  поняття домашнього насильства, його форми, 

наслідки для суспільства та держави. Викладено основні напрямки діяльності щодо 

запобігання насильства у сім'ї та заходи з попередження випадків правопорушень та 

припинення цього явища. Розраховано на дільничних інспекторів міліції, працівників інших 

підрозділів ОВС, які здійснюють роботу з попередження та припинення домашнього 

насильства; для вивчення в навчальних закладах МВС України курсу "Профілактика 

правопорушень"; а також стане в нагоді широкому колу громадян, яких цікавлять проблеми, 

викладені в рекомендаціях. Підготовлено й видано в рамках проекту "Громадські ініціативи у 

подоланні домашнього насильства і торгівлі людьми" за фінансової підтримки 

Держдепартаменту США через міжнародну організацію "Вінрок Інтернешнл". 

2410 

Д 53 

19.2.8 

Дмитренко Н.И. Предотвращение домашнего насилия: Методические рекомендации по 

материалам УМВД Украины в Днепропетровской области / Н.И. Дмитренко, Н.В. Тропин, 

П.А. Власов. – Днепропетровск, 2002. – 60 с. 

В методических рекомендациях определяется понятие домашнего насилия, его виды, 

последствия для общества и страны. Излагаются основные направления работы по 

предотвращению домашнего насилия и мероприятия  по предотвращению случаев 

правонарушений и преодоления этого явления. 

2245 

Д 66 

19.2.8 

Домашнє насильство. Як захистити себе / Підг. М. Шкурлат. – К., 2003. – 72 с. 

Юридичний довідник для жінок, що зазнали насильства з боку чоловіка. 

2999 

Д 66 

19.2.8 

Домашнє насильство. Як захистити себе: консультація / Ред. Н. Самолевська, Д.Жолдак. – К.: 

Інтерграфік, 2001. – 72 с. 

Це юридичний довідник для жінок, що зазнали насильства з боку друга, співмешканця, 

чоловіка, колишнього партнера чи навіть дітей. 

1500 

Д 68 

19.2.8 

Допоможи собі. Робота групи підтримки жінок, які зазнали насильства в сім’ї (методичний 

посібник) – К., 2002 

4322 

Ж 64 
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19.2.8 

Жестокое обращение с ребенком – Буклет., 12 с. 

б/н(ІПСП) 

З-33 

19.2.8 

Запобігання насильству в сім’ї: Практичний посібник для дільничних інспекторів міліції / 

Державний комітет у справах сім’ї та молоді; Ред.- упоряд. О.В. Лясковська. – К., 2004. – 108 

с. 

Документи та практичні рекомендації допоможуть у практичній роботі всім, хто готовий 

зупинити домашнє насильство й прийти на допомогу потерпілим. 

3903 

З - 40 

19.2.8 

Защита детей от жестового обращения / Под ред. Е.Н. Волковой. – СПб.: Питер, 2007. – 256 с. 

В книге впервые в России представлен концептуально обоснованный, обобщенный, 

структурированный матеріал о состоянии и перспективах развития системы защиты детей от 

насилля и жестового обращения, основанный на научно-исследовательской и практической 

деятельности коллектива авторов. Представленные в книге материалы необходимы различным 

специалистам: практическим психологам, педагогам, социальным педагогам, педиатрам, 

инспекторам по делам несовершеннолетних, сотрудникам КДН и всем, кто работает с семьей 

и детьми. 

б/н (ІПСП) 

З-76 

19.2.8 

Збірка інформаційних матеріалів та нормативно-правових актів з питань попередження 

насильства в сім'ї, зокрема над дітьми / Уклад. Журавель Т.В. – К.: Видавничий дім 

«КАЛИТА», 2005.- 88 с. 

Видання підготовлено у рамках проекту «Розвиток партнерства на рівні місцевих громад 

заради покращання діяльності з протидії насильству у сім’ї» Всеукраїнського громадського 

центру «Волонтер» (за підтримки Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту та 

Представництва Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні). 

613(ІПСП); 807; 4126;474 (ІПСП); 85(ІПСП) 

З-63 

19.2.8 

Зиновьева Н.О. Психология и психотерапия насилия. Ребенок в кризисной ситуации / 

Н.О.Зиновьева, Н.Ф. Михайлова. – СПб.: Речь, 2003. – 248 с. 

В книге раскрыты особенности посттравматических стрессовых расстройств и 

психологических травм у детей, описана феноменология насилия (эмоциональное, 

психологическое, физическое, сексуальное, насилие в школе), а также формы и методы 

работы с детьми, пережившими насилие. 

3008 

И 20 

19.2.8 

Иванова В.В. Преступное насилие: Учебное пособие для ВУЗов. – М.: Книжный мир, 2002. – 

83 с. 

В данном учебном пособии дается краткий научный обзор проблем преступного насилия, 

рассматриваемых отечественными исследователями. Автор сосредоточил внимание на 
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теоретических положениях, имеющих методологическое значение для совершенствования 

уголовно-правовых норм, регламентирующих ответственность за преступное насилие. 

1827 

И 57 

19.2.8 

Інформаційний збірник з питань попередження насильства в сім’ї: Матеріали друкуються в 

рамках проекту „Життя без насильства” – створення тренінгових служб з попередження 

домашнього насильства над дітьми / Державний комітет України у справах сім’ї та молоді; 

Уклад.: Л. К. Лясковська. – К., 2003. – 48 с. 

Даний посібник включає законодавчу базу з питань попередження насильства в сім’ї та  

інформаційні матеріали щодо соціально-психологічних аспектів проблеми. 

3898 

І-74 

19.2.8 

Інформаційний збірник з питань попередження насильства в сім’ї: Матеріали друкуються в 

рамках проекту „Життя без насильства” – створення тренінгових служб з попередження 

домашнього насильства над дітьми / Уклад. Л. Лясковська. – К.: Державний комітет України у 

справах сім’ї та молоді, 2003. – 48 с. 

Даний методичний посібник підготовлений на допомогу спеціалістам, які працюватимуть у 

сфері попередження насильства в сім’ї. Він включає законодавчу базу з питань попередження 

насильства в сім’ї та інформаційні матеріали щодо соціально-психологічних аспектах 

проблеми. 

3617 

І - 74 

19.2.8 

Інформаційно-методичні матеріали та аналіз нормативно-правової бази з питань поперед-

ження насильства над дітьми в сім'ї та поза нею / Авт.: Брижик В.О.,ЖуравельТ. В., 

Кочемировська О. О., Нікітіна О. М„ Христова Г. О. / За заг. ред. Журавель Т. В.,  

Христової Г. О. - К., 2010 - 238 с. 

Ця збірка зацікавить перш за все спеціалістів відділів у справах сім'ї та молоді та служб у 

справах дітей, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, представників служби 

дільничних інпекторів міліції та кримінальної міліції у справах дітей, педагогів, психологів 

шкіл та представників громадських організацій та тренерів, що працюють у сфері 

попередження насильства над дітьми в сімї та поза нею. 

1178 (ІПСП) 

К 75 

19.2.8 

Кочемировська О.О., Хритсова Г.О., Уварова О.О., Ходоренко А.А. Сім’я: як вижити та 

захиститися? Поради юриста та психолога. – Харків, 2007. – 28 с. 

б/н (ІПСП) 

К 90 

19.2.8 

Кульбачка Т. Не будь жертвою. – К., 2008. – 10 с. 

б/н(ІПСП) 

К 34 

19.2.8 
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Ліз Келлі, Лорна Дюбуа Розробка мінімальних стандартів щодо послуг, спрямованих на 

подолання насильства проти жінок: діагностичне дослідження.Висновки. – Страсбург, 2007. – 

39 с. 

б/н (ІПСП) 

М 18 

19.2.8 

Маларек В. Наташі: сучасна світова секс-торгівля / Переклад з англ. В. Морозова. – К.: УОЦР, 

2004. – 299 с. 

В цій книжці описуються масштаби поширення у світі торгівлі жінками для потреб 

проституції. Жертвами ділків останніми роками найчастіше стають вихідці зі Східної та 

Центральної Європи, зокрема українки, росіянки, молдаванки, чешки. Аналізуючи це 

глобальне явище, автор вказує його глибинні причини й пропонує шляхи його усунення. 

4246 

М 54 

19.2.8 

Методическое пособие по использованию мультимедийного диска «Право на защиту от всех 

форм насилия» / В.А. Гладких, З.В. Луковцева, Р.В. Маранов; Ред. Ф.Л. Синицын. – Пермь: 

МОО «Центр насилия и торговли людьми», 2003. – 132 с. 

Методическое пособие является инструкцией по эксплуатации к электронному продукту – 

компьютерной программе по преподаванию прав человека. Это первая в своем роде 

разработка. 

3629 

М 55 

19.2.8 

Механізми взаємодії органів державної влади та неурядових організацій у протидії 

жорстокому поводженню з дітьми. Навчально-методичний посібник. За редакцією Левченко 

К.Б., Трубавіної І.М. — К.: Юрисконсульт. — 2005. — 452 с 

У посібнику розкрито сутність, причини і теорії виникнення, наслідки жорстокого 

поводження з дітьми, стан ситуації з проблеми в Україні. Узагальнено світовий і вітчизняний 

досвід з протидії жорстокому поводженню, подано нормативно-правове забезпечення захисту 

дітей від нього, виділено проблеми і перспективи вдосконалення системи захисту дітей від 

жорстокого поводження в Україні. Вперше здійснено концептуальне забезпечення протидії, 

розкрито теоретичні основи соціальної роботи з проблеми, особливості захисту різних 

категорій дітей, умови успішного захисту. Розроблено методичні рекомендації з проблеми для 

вчителів, соціальних педагогів, працівників служб у справах неповнолітніх, притулків для 

неповнолітніх, кримінальної міліції у справах неповнолітніх, працівників центрів соціальних 

служб для сім'ї, дітей та молоді, медичних працівників, волонтерів, консультантів телефонів 

довіри. Розкрито інноваційні підходи до протидії жорстокому поводженню з дітьми. 

4124; 545 (ІПСП) 

М 77 

19.2.8 

Моніторинг стану виконання законодавства України щодо протидії насильству в сім'ї. 2001-

2011 роки / Кол. авт.: О.М. Бандурка, О.Ф. Бондаренко, В.О. Брижик, та ін.; заг. ред. О.М. 

Бандурки, К.Б. Левченко; вступ, слово О.О. Зарубінського. — X.: Видавництво «Права 

людини», 2011. — 240 с. 

У виданні представлені результати незалежного моніторингу стану виконання законодавства 

України щодо протидії насильству в сім'ї за 2001-2011 роки. Наданий постатейний аналіз 

виконання закону «Про попередження насильства в сім'ї», представлені аналітичні матеріали, 
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хронологія основних подій щодо імплементації положень закону, нормативно-правові акти, 

які прийняті на виконання та розвиток національного законодавства щодо попередження та 

протидії насильства в сім'ї. Узагальнені результати моніторингу представлені у висновках та 

рекомендаціях щодо подальшого вдосконалення як національного законодавства, так і 

державної політики та практичної діяльності у досліджуваній сфері. 

1397 (ІПСП) 

Н 31 

19.2.8 

Насилие  над детьми как социально-педагогическая проблема сообщества: Рабочие материалы 

семинара / Христианский детский фонд.  – К., 2003. – 18 с. 

3227 

Н 31 

19.2.8 

Насилие в семье – как государству бороться с ним: Нынешний статус и необходимые 

улучшения. / Пер. с англ. Н. Кошманенко, С. Яринич. – К., 2002. – 158 с. 

В книге рассматриваются три основных вопроса: какие существуют законы в отношении 

насилия в семье; являются ли они эффективными в искоренении домашнего насилия и что 

можно сделать для усовершенствования правовой оценки насилия в семье? Применяя 

исследовательскую стратегию, которая основывается на просмотре законов и опросе 

защитников прав женщины, авторы книги дают глобальный обзор существующего 

законодательства, касающегося насилия в семье. Кроме того, с целью улучшения ситуации с 

насилием в семье данное исследование предлагает обстоятельные рекомендации для 

правительств и стратегию действий для неправительственных организаций. 

2411 

Н 31  

19.2.8 

Насилие в семье: Особенности психологической реабилитации: Учебное пособие / Под ред. Н. 

М. Платоновой, Ю. П. Платонова. — СПб.: Речь, 2004. - 154 с. 

Настоящее пособие посвящено анализу особенностей психологической реабилитации лиц, 

переживших внутрисемейное насилие. Рассмотрены причины и психологические последствия 

различных форм насилия в отношении детей и женщин. Обоснованы современные технологии 

и методы терапевтической работы с липами, пережившими насилие в семье. Большое 

внимание уделяется индивидуальному сопровождению жертв насилия, а также групповым 

методам, включая инновационные арт-терапевтическне технологии.  

4031 

Н 31 

19.2.8 

Насильство в сім’ї – як боротися з ним державі: Що маємо і що слід зробити. – М.: Глас, 1999. 

– 191с. 

Цей звіт призначений для того, аби уряди та неурядові організації в усьому світі 

використовували його як знаряддя у своїй діяльності, скерованій на досягнення конкретних 

змін у трактуванні насильства в сім’ї, а й пропонує модель для створення відповідних 

законопроектів. Характерною рисою звіту є те, що до нього безпосередньо включається 

доробок жінок з усього світу, які працюють над проблемою насильства в сім’ї. 

453 (ІПСП); 614 

Н 31 

19.2.8 

Насильство в школі: аналіз проблеми та допомога, якої потребують діти та вчителі у її 
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розв’язанні – К., 2009. – 34 с. 

б/н (ІПСП) 

Н 31 

19.2.8 

Насильство проти жінок. Що про це думають молоді люди?: Оновлене дослідження / Ред.. В. 

Лакхумалані; Київський Центр соціальних і тендерних досліджень „Нове життя”. – К., 2005. – 

48 с. 

3995 

Н 37 

19.2.8 

Наше право бути захищеними від насильства. Публікація Дослідження Генерального 

секретаря ООН про насильство щодо дітей – 2008 

б/н(ІПСП) – 2 прим.; 101(ІПСП) 

Н 83 

19.2.8 

Нормативно-правова база щодо попередження насильства в сім’ї. Виявлення жертв насильства 

та осіб, які його вчиняють – К., 2010. – 60 с. 

1231 (ІПСП) 

О 58 

19.2.8 

Онишко Ю. В. Медико-соціальна допомога дітям, які зазнали насильства в сім'ї: Програма 

циклу тематичного вдосконалення лікарів. - К.: ТОВ"К.І.С." 2010.— 120 с. 

Видання підготоване в рамках проекту "Удосконалення нормативної та методичної бази 

національної системи моніторингу випадків насильства над дітьми та в сімї", що реалізується 

Всеукраїнським громадським центром "Волонтер" за підтримки Представництва Дитячого 

фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні (www.unicef.org.ua). 

1176 (ІПСП) 

П 32 

19.2.8 

Паулу Сержіу Пінейру Доповідь про насильство щодо дітей у світі – Опубліковано ООН – 363 

с. 

313 (ІПСП);4549; 230(ІПСП);4532 

П 57 

19.2.8 

Попередження домашнього насильства і торгівля людьми: Підручник по проведенню тренінгів 

(робочий варіант) / Жіночий Консорціум України. – К., 2001. –313 с. 

1527 

П 57 

19.2.8 

Попередження насильства в сім'ї: наміри та зміст роботи соціальних працівників: Інформ.-

метод. посіб. для тренінгових занять в групі та індивідуальної самопідготовки спеціалістів 

соціальних служб молоді м. Києва / Жіночий Консорціум України. – К., 2003. – 90 с. 

3203 

П 57 

19.2.8 

Попередження насильства над дітьми. Інформаційно-методичні матеріали та аналіз 

нормативно-правової бази. Укладач: Журавель Т.В.; Авт. колектив: Грицевич О.В., Лозова 

О.М., Онишко Ю.В. – К.: Видавничий дім «КАЛИТА», 2007. – 224 с.  

http://www.unicef.org.ua/
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684 (ІПСП) 

П 57 

19.2.8 

Попередження, виявлення і подолання випадків насильства в сім'ї та жорстокого поводження з 

дітьми: тренінговий курс / Автори-упорядники: Журавель Т. В., Коробченко Н. М., Нікітіна 0. 

М., Сафронова О. ф. За заг. ред. 0. В. Безпалько, Т. В. Журавель. - К., 2010.- 167 с. 

У публікації подано матеріали тренінгового курсу для фахівців, які працюють у системі по-

передження насильства в сімї та жорстокого поводження з дітьми. Перша частина курсу спря-

мована на навчання спеціалістів соціальної сфери, а саме фахівців служб у справах дітей, 

відділів у справах сім'ї та молоді, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, друга - 

розрахована на міжвідомчу групу спеціалістів, до якої, окрім фахівців соціальної сфери, 

входять медики, правоохоронці та освітяни. Тренінговий курс спрямовано на розкриття 

особливостей законодавчого забезпечення проблеми попередження насильства в сімї та 

жорстокого поводження з дітьми, висвітлення психологічних аспектів взаємодії з жертвою та 

агресором, формування у спеціалістів навичок взаємодії у міжвідомчій команді фахівців. 

1179 (ІПСП) 

П 57 

19.2.8 

Попередження, виявлення і подолання випадків насильства та жорстокого поводження з 

дітьми: методичний посібник для освітян / Авт.: Журавель Т. В., Кочемировська 0. 0., 

Ясеновська М. Е. / За заг. ред. Безпалько О. В. – К., 2010. - 242 с. 

Ці методичні матеріали містять тренінговий курс, що складається з двох модулів та спря-

мований на підготовку освітян до попередження жорстокого поводження з дітьми. 

Тренінговий курс буде корисним для фахівців, які організовують підготовку працівників 

освіти (вчителів, вихователів, соціальних педагогів, психологів тощо) у напрямку 

попередження та подолання жорстокого поводження. 

1177 (ІПСП) 

П 71 

19.2.8 

Превентивне виховання: проблема ненасильства: Збірник наук. – практ. статей / За заг. ред. 

В.М. Оржеховської. – К.: Олди-плюс, 2000. – 132 с. 

У збірнику вміщено статті, присвячені різним аспектам запобігання насильства над дітьми, 

реалізації ідей педагогіки ненасильства в учбово-виховному процесі загальноосвітньої школи 

та при підготовці майбутніх вчителів. 

347 

П 78 

19.2.8 

Проблема насильства в сім’ї щодо дитини. Роль соціальних педагогів у виявленні та вирішенні 

проблеми. – Україна, 2006 

б/н 

П 79 

19.2.8 

Проект зі зміцнення та захисту прав жінок в Україні: Застосування міжнародних стандартів, 

пов’язаних з розслідуванням, переслідуванням і нормами карного процесу щодо випадків 

сексуальної експлуатації та сексуального насильства проти дітей/ Семінар. – К., 25-26 березня 

2009 р. 

1000 (ІПСП) 

П 80 
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19.2.8 

Прокурорський нагляд за додержанням законів України щодо попередження насильства над 

дітьми: наук.-практ. посіб. / О.О. Кочемировська , О.М. Подільчак , О.Р. Севрук, Г.О. Христо-

ва. -К., 2010.- 88с. 

Науково-практичний посібник з питань прокурорського нагляду за додержанням законів 

України щодо попередження насильства над дітьми для практичних працівників прокуратури 

України розкриває окремі проблеми правового регулювання запобігання насильству та 

жорстокому поводженню з дітьми в сім'ї або поза нею, висвітлює особливості прокурорського 

нагляду в цій сфері, психологічні та соціальні аспекти жорстокого поводження з дітьми в 

Україні. Законодавчі акти, що використані при підготовці цих матеріалів, наводяться станом 

на 01 жовтня 2009 р. 

1175 (ІПСП) 

П 84 

19.2.8 

Профілактика та протидія насильству над дітьми. Навчальний посібник. / Авт. кол. В. В. 

Бурлака, М. М. Цимбалюк. А. Карр. Ю. В. Іванекевич, Б. Енберг, К. Рустранд  К.: ГЕРБ., 2007. 

– 144 с. 

Цей навчальний посібник є збіркою навчальних матеріалів, що використовувалися в рамках 

навчальних семінарів для фахівців, причетних до проблеми насильства над дітьми. В ньому 

розкривається природа фізичного та сексуального насильства. А також висвітлені аспекти 

роботи працівників, які у своїй роботі розв’язують питання насильства над дітьми. Посібник 

мвтить ряд матеріалів, написаних закордонними фахівцями. Корисними для фахівців будуть 

представленні у посібнику нормативні документи. 

1386 (ІПСП) 

П 85 

19.2.8 

Прямуючи до партнерської сім’ї або “ні!” – насильству над жінками: Інформ. бюлетень. – К., 

2000. – №3. – 16 с. 

663 

П 86 

19.2.8 

Психологічна газета. – червень. – 2004. – 31 с. 

Зміст: Типологія домашнього насильства; Витоки домашнього насильства; Домашнє 

насильство – порушення прав людини. 

3648 

С 36 

19.2.8 

Психолог-педагогічна робота у загальноосвітнніх навчальних закладах з профілактики 

насильства над дітьми: Метод. посіб. / Автори-упоряд.: Вовчок Т.В.,  Степура Н.П., Даниленко 

І.С. та ін.; За заг. ред. Т.П. Цюман. – К: ВПЦ «Експрес» - 2009.- 328 с. 

978 (ІПСП) 

П 86 

19.2.8 

Психосоциальная поддержка семей группы риска - как условие предупреждения семейного 

неблагополучия и семейного насилия (Пособие для психологов и психосоциальных 

работников). М.: Редакционно-издательскиЙ центр Консорциума «Социальное здоровье 

России», 2005. 

947 (ІПСП) 
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Р 31 

19.2.8 

Ребёнок-свидетель. Информация и рекомендации 

б/н(ІПСП) 

Р 31 

19.2.8 

Ребёнок-свидетель: Информация и рекомендации. 

б/н 

Р 64 

19.2.8 

Розгляд справ стосовно жорстокого поводження з дітьми судами України: аналіз 

законодавства та практики його застосування. / Ахтирська Н. М., Кочемировська О. О., 

Христова Г. О. та ін. - К., 2010. - 124 с. 

Науково-практичний посібник розкриває основні проблеми правового регулювання за-

побігання насильству над дітьми на рівні міжнародного права та національного законодавства 

України, визначає особливості різних видів юридичної відповідальності за його вчинення, а 

також висвітлює психологічне підґрунтя жорстокого поводження з дітьми. Посібник містить 

результати громадського моніторингу судової практики розгляду справ стосовно жорстокого 

поводження з дітьми в сім'ї та поза нею, а також висновки та рекомендації щодо 

вдосконалення судової практики в досліджуваній сфері. Законодавчі акти, що використані при 

підготовці цих матеріалів, наводяться станом на 01 жовтня 2009 р. 

1180 (ІПСП) 

Р 84 

19.2.8 

Руководство по предупреждению насилия над детьми: Учебное издание для психологов, 

детских психиатров, психотерапевтов, студентов педагогических ВУЗОВ / Под ред. 

Н.К.Асановой. — М.: Издательский гуманитарный центр ВЛАДОС, 1997.— 512 с. 

В руководстве обобщен опыт оказания помощи детям, пережившим сексуальное и семейное 

насилие. Оно содержит практические вопросы диагностики, оценки и лечения нарушений, 

связанных со злоупотреблением детьми, а также рекомендации психологов, психотерапевтов, 

психиатров, семейных врачей о том, как лучше помочь детям, переживающим насилие, и их 

семьям. Предлагаемое вниманию читателя издание знакомит с достижениями отечественных и 

зарубежных специалистов в области предупреждения сексуального насилия над детьми. 

Руководство предназначено как для работников реабилитационных центров, приютов, 

педагогов, врачей, медсестер, социальных работников, юристов, так и для широкого круга 

читателей. 

903(ІПСП) 

С 28 

19.2.8 

Сексуальне насильство над дітьми: причини, наслідки, профілактика: інформ.-метод. посібник 

/ Автори-упоряд. Цюман Т. П., Малієнко Ю. М.; За заг. ред.. Цюман Т. П. – К.: ФОП 

Пономаренко Я.М. – 2011. – 76 с. 

Підготовка та видання матеріалів здійснені Українським фондом «Благополуччя дітей» в 

рамках проекту «Дитинство без насильства – покращення системи захисту дітей у Східній 

Європі» у партнерстві з Nobody’s Children Foundation (Польща) за фінансової підтримки ОАК 

Foundation. 

1406 (ІПСП) 

С 40 
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19.2.8 

Система органів та установ, які надають соціальні послуги жертвам насильства в сім'ї в 

Україні / Упорядник І. Буяльська / За заг. ред. С. Павлиш. - Запоріжжя: Друкарський світ, 

2011. - 16с. 

Дана публікація являє собою довідник про організації та установи, які надають соціальні 

послуг» у випадках вчинення сильсгва в сім'ї. Для зручності користування всю інформацію 

подано на диску, що полегшить її оновлення та вдосконалення «ною агенцією, яка буде 

користуватись цим довідником. Довідник розрахований і на працівників органів внутрішніх 

справ, надають особам, які постраждали від насильства в сім'ї та/або його вчинили 

інформацію про органи і установи, де можна шмати допомогу або пройти корекцій програму 

відповідно. Цей довідник розроблено в рамках реалізації «Програми рівних можливостей та 

прав жінок в Україні» - проекту, який впроваджує Програма розвитку ООН (ПРООН) в 

Україні за підтримки Європейського Союзу. Думки, висновки та рекомендації належать 

упорядникам і не обов'язково відображають погляди ЄС, ПРООН, інших організацій та 

закладів системи ООН. 

б/н (ІПСП) 

С 69 

19.2.8 

Соціально-економічні причини насильства в сім'ї в Україні: Аналіз проблем та шляхи 

запобігання: Матеріали за результатами соціологічного опитування. -   К.: Державний ін-т 

проблем сім'ї та молоді, 2004. - 144   с. 

У монографії дається загальна характеристика особливостей цільових груп осіб {жінок і 

неповнолітніх дітей), які взнають насильства, визначаються причини, які сприяють 

підвищенню її вразливості від насильства в сім'ї.  

4016 

С 69 

19.2.8 

Соціально-педагогічні засади профілактики насильства в сім’ї: науково-методичний посібник  

авт. кол.: Повалій Л. В., Постовий В. Г., Барило А. В. та ін. – К.: Педагогічна думка. 2011. – 

232 с. 

Посібник присвячено дослідженню теоретичних і методичних аспектів проблеми 

профілактики насильства в сім’ї. У роботі подається аналіз теоретичних підходів стосовно 

понять «насильство в сім’ї», «профілактика насильства в сім’ї». розкриваються соціально-

педагогічні умови профілактики насильства в неповній. Однодітній, багатопоколінній, 

прийомній сім’ї, подається інформаційно-методичний комплекс з профілактики насильства в 

різних типах сімей. Особливу увагу приділено роботі класного керівника з профілактики 

насилля в неблагополучних сім’ях учнів-підлітків. 

1384 (ІПСП) 

С 90 

19.2.8 

Сучасний стан та актуальні завдання у сфері попередження гендерного насильства. Рівні права 

та рівні можливості в Україні : реалії та перспективи : матеріали парламентських слухань 21 

листопада 2006 року. – К.: 2006. – 200 с. 

Це видання підготовлено в межах виконання "Програми рівних можливостей", проекту, який 

впроваджується Програмою розвитку ООН (ПРООН) в Україні. Думки, висновки чи 

рекомендації належать авторам та упорядникам цього видання і не обов'язково відображають 

погляди ПРООН чи інших організацій та закладів системи ООН. 21 листопада 2006р. 

Верховною Радою України за підтримки Програми розвитку ООН в Україні були проведені 
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парламентські слухання за темами: "Сучасний стан та актуальні завдання у сфері 

попередження Тендерного насильства" та "Рівні права та рівні можливості в Україні: реалії та 

перспективи". Пропоноване видання містить не лише стенографічний звіт власне 

парламентських слухань, що відбулися під час роботи другої сесії Верховної Ради України 

п'ятого скликання, а й відповідні офіційні документи, які прийняті Верховною Радою та 

Урядом України у зв'язку з цією подією. 

б/н (ІПСП) 

С 91 

19.2.8 

Сучасні підходи до організації профілактики насильства щодо дітей. Матеріали тренінгу 2-24 

травня 2008 року – К., 2008. – 55 с. 

б/н (ІПСП) 

К 90 

19.2.8 

Тетяна Кульбачка Не будь жертвою: буклет. – К., 2008. – 9 с. 

б/н 

Т  76  

19.2.8 

Трохим І.Б., Федькович Г.В., Чумало М.С. Подолання насильства в сім’ї: український та 

міжнародний досвід. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська 

політехніка», 2007. – 112 с. 

Видання узагальнює основні здобутки та результати діяльності Західноукраїнського центру 

«Жіночі перспективи» у сфері попередження насильства у сім’ї та надання допомоги 

потерпілим від нього, зокрема вивчення досвіду потерпілих від насильства в сім’ї у зверненні 

до державних органів, моніторинг преси, вивчення масштабності проблеми, а також аналіз 

законодавства, здійснені у рамках проекту «Впровадження стандартів прав людини у 

вирішенні насильства в сім’ї в Україні», підтриманого Європейським Союзом. 

619 (ІПСП) 

У 68 

19.2.8 

Уразливість дітей щодо комерційної сексуальної експлуатації в Україні (ситуаційний аналіз) – 

К., 2003 

3938 

Х 24 

19.2.8 

Хассен С. Освобождение от психологического насилия. - СПб., 2002. – 400 с. - (Секреты 

психологии). 

Ценность этой книги состоит в детальном изложении новейших методов помощи тем, кто 

пострадал от наиболее тяжелых и изощренных форм психологического насилия. 

2501 

Ш 67 

19.2.8 

Школа профілактики «Безпечний світ» (навчально-інформаційні матеріали) – Львів, 2005 

б/н (ІПСП) 

Щ 90 

19.2.8 

Що таке насильство? Перелік застережень. – К., 1999 

б/н 
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Я-11 

19.2.8 

Я жінка ... Я боюся: Як захиститись від насильства: Програма запобігання насильству щодо 

жінок / Упоряд. М.Веселовська..- К.:”Ніка-Центр”,1998. – 32 с. 

167 (2 екз.) 

Я 44 

19.2.8 

Як перемогти насильника в собі або що ти знаєш про злість. 

636 

Я 46 

19.2.8 

Якобсен Лоне, Смидт-Нильсон Кнуд. Переживший пытку – травма и реабилитация. – К.: 

Сфера, 1998. – 148 с. 

б/н (ІПСП) 

 

19.2.8  

Діяльність служби дільничних інспекторів міліції щодо профілактики насильства над 

дітьми й дорослими членами сім’ї : навчально-методичний посібник / Авт. кол. Блага А.Б., 

Журавель Т.В., Заброда Д.Г., Мілорадова Н.Е ; за ред. Г. О. Христової. – К.: ТОВ « ВПК 

«ОБНОВА», 2012. – 140 с. 

В посібнику викладено правові основи профілактичної діяльності органів внутрішніх справ 

щодо насильства над дітьми й дорослими членами сім’ї з урахуванням міжнародних 

стандартів у галузі запобігання та протидії домашньому насильству. 

б/н 

 

19.2.8 

Організація роботи підрозділів ОВС ,що здійснюють профілактичну роботу серед дітей, у 

сфері протидії жорстокому поводженню з дітьми та насильству в сім’ї : методичний 

посібник / Авт. кол. : Гришко А.А. ,Журавель Т.В., Кочемировська О. О., Лазаренко О. О. 

,Сергеєва К. В.; за ред. Т. В. Журавель ,О. О. Кочемировської. – К. : ТОВ «ВПК 

«ОБНОВА», 2012. – 146 с. 

Посібник присвячений проблемам діяльності підрозділів ОВС, що здійснюють 

профілактичну роботу серед дітей, , у сфері протидії жорстокому поводженню з дітьми та 

насильству в сім’ї 

б/н 

 

 

19.2.9 Проституція 

В 41 

19.2.9 

Вивіз жінок та примусова проституція : На допомогу депутату: Прес – реліз. - Випуск 4. – К., 

1997. –– 59 с. 

748 

Г 61 

19.2.9 

Голосенко И.А. Социологическое исследование проституции в России (история и современное 

состояние вопроса) / И.А. Голосенко, С.И. Голод. – СПб.: ТОО ТК «Петрополис», 2000. – 123 

с. 
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В монографии анализируются процесс и результаты изучения отечественными социологами 

феномена женской проституции за последние почти 150 лет. Сжато представлены история 

проституции и вызывающие ее причины. Олписаны основные типы проституции 

(поднадзорная и неофициальная), сопоставляются их структуры и формы организации 

промысла. 

1229 

Д 49 

19.2.9 

Дитячий сексуальний-туризм в Україну: спроба ситуаційного аналізу / Кол. авт.: І.О. 

Бандурка,] Н.П. Бочкор, М.В. Євсюкова та ін.; за заг. ред. О.М. Бандурки, К.Б. Левченко. - К.: 

Свої люди, 2012. - 78 с. 

Видання містить результати дослідження, проведеного Центром «Ла Страда-Україна» спільно 

з Центром соціальних експертиз Інституту соціології НАН України, а також Кримінологічною 

Асоціацією та Харківським університетом внутрішніх справ. Видання містить аналіз 

національного та міжнародного законодавства у сфері протидії секс-туризму, результати 

дослідження актуальності! причин поширення та організації секс-туризму в Україну, а також 

наведені світові практики протидії  дитячому секс-туризму. 

1396 (ІПСП) 

Д 50 

19.2.9 

Діяльність громадських організацій по профілактиці ВІЛ / СНІДу серед жінок секс-бізнесу: За 

результатами проекту “Створення мережі неурядових організацій, які працюють із жінками 

секс-бізнесу в Україні. / Під ред. О.Балакірєва . – К.: УІСД, 2000. – 176 с. 

 Матеріали видання стануть у нагоді неурядовим організаціям, волонтерам, працівникам 

соціальних служб, правоохоронних органів, органів державного управління, медичних 

закладів і установ, юристам, науковцям, журналістам так всім, хто цікавиться проблемами, які 

існують у середовищі комерційного сексу. 

560; 722 

Л 74 

19.2.9 

Ломброзо Ч. Гениальность и помешательство; Женщина преступница и проститутка; Любовь 

у помешанных: Сборник: Пер.с ит. – Мн.: Попурри, 2000. – 576 с. 

Произведения, включенные в настоящий сборник, дают возможность широкому кругу 

заинтересованных читателей самостоятельно оценить по пераоисточникам различные аспекты 

так называемого ломборзианства. 

1423 

М 77 

19.2.9 

Моніторинг поведінки жінок секс-бізнесу: Методичний посібник / О.О. Яременко, О.М. 

Балакірєва, О.Р. Артюх ; Ред. Т. М. Тележенко. – К.: УІСД, 2003. – 72 с. 

У посібнику розкриваються основні принципи епідеміологічного нагляду в Україні за 

ВІЛ/СНІДом другої генерації, стисло висвітлюється досвід проведення поведінкових 

досліджень серед жінок секс-бізнесу в Україні як державними, так і громадськими 

організаціями. 

4015 

М 77 

19.2.9 
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Моніторинг поведінки жінок, які надають соціальні послуги за плату як компонент 

епіднагляду другого покоління / О.Р. Артюр, О.М. Балакірєва, Л.В. Бочкова, Ю.П. Галич, 

Ю.М. Галустян, Дідкова-Фаворська Д.М., О.Г. Злобіна, Н.М. Левчук, В.П. Лютий, В.А. 

Марциновська, Т.П. Микитюк, В.Ф. Морозов. – К.: МБФ “Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в 

Україні”, 2005. – 60 с. 

4118 

П 83 

19.2.9 

Протидія торгівлі дітьми та комерційні й сексуальній експлуатації дітей: основні положення 

міжнародного та національного законодавства/ - К., 2006. – 48 с. 

Матеріали видання висвітлюють соціальні аспекти проституції, секс-бізнесу і адресуються 

неурядовим організаціям, працівникам соціальних служб, правоохоронних органів, медичних 

закладів і установ, правознавцям, соціологам, педагогам, журналістам та ін. 

1554 

С 28 

19.2.9 

Секс-бізнес в Україні: спроба соціального аналізу / О.М. Балакірєва, Т.В. Бондар, Ю.М. 

Галустян. – К.: Український ін-т соціальних досліджень, 2001. – 159 с. 

 

С 76 

19.2.9 

Станская А.А. Проституция несовершеннолетних – социальная и правовая проблема общества 

/ Науч. ред.С.Ф. Милюков. – СПб.: «Юридический центр Пресс», 2005. – 326 с. 

Монография посвящена исследованию социальных и правовых аспектов проституции. В книге 

дана условная классификация основных форм современной проституции в России, содержится 

оценка уголовно-правовых норм, связанных с проституцией несовершеннолетних, проведен 

научный анализ и представлены конкретные рекомендации по их совершенствованию. 

1462 

19.2.9 

Проблемы секс -бизнеса в контексте общественного здравоохранения. Ю.Саранков.  – Киев: 

«СПИД Фонд Восток-Запад», 2009. – 128 с. 

 

Сборник предназначен для специалистов медицинских учреждений, консультантов программ 

профилактики ИППП/ ВИЧ- инфекции среди уязвимых групп 

1541 

 

19.3. Здоровий спосіб життя 

А 43 

19.3 

Актуальні проблеми формування здорового способу життя учнівської та студентської молоді: 

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 5-річчю факультету 

психології та соціальної роботи 14-16 листопада 2007 року / За ред. А.І.Конончук. - Ніжин: 

Видавництво НДУ ім. М.Гоголя, 2007. - 263 с 

У збірнику вміщені матеріали Всеукраїнської' науково-практичної конференції "Актуальні 

проблеми формування здорового способу життя учнівської та студентської молоді", що 

відбулась у м. Ніжині 14-16 листопада 2007 року. Тематика збірника висвітлює різні підходи 

наукового обґрунтування та практичного вирішення проблеми збереження здоров'я, 

формування здорового способу життя дітей та молоді в умовах сучасного суспільства. 
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494 (ІПСП) 

Б 13 

19.3 

Береснев В.Л. Путь к здоровью и долголетию. – СПб.: ЭЛИБИ, 2002. – 108 с. 

В популярной форме изложены общепринятые современные взгляды на проблемы здоровья и 

долголетия. Рассмотрены факторы, определяющие здоровье и продолжительность жизни, 

даны соответствующие рекомендации. 

4042 

Б 43 

19.3 

Белухин Д.А. Психология здорового образа жизни: Учебно-метод. материалы. - М.: Изд-во 

СТИ, 2000. – 36 с. 

В пособии представлены материалы по некоторым разделам курса "Психология здорового 

образа жизни", представляющие определенные трудности для студентов в их изучении. 

63 

Б 74 

19.3 

Богуш А. Моє довкілля: Прогр. ознайомлення дітей старш. дошк. Віку з  довкіллям. – К.: Вид. 

дім «Шкіл. світ»: Вид. Л. Галіцина, 2006 – 112 с. 

728 (ІПСП) 

Б 77 

19.3 

Основи здоров’я (Експериментальний посібник для учнів) (І віковий рівень) / Тетяна 

Бойчеико, Наталін Колотій. - К.: Державний інститут пробпем молоді, Український ін-т 

соціальних досліджень, 2004. - 104 с. 

Експериментальний посібник „Основи здоров'я" (І рівень) розрахований на учнів 7-8 класів, 

які починають вивчення курсу. Посібник містить матеріали но фізичної, соціальної, психічної 

і духовної складових здоров'я. Кожний представлений теоретичними матеріалами та 

практичними завданнями, оможуть учням дізнатися про здоров'я та сформувати навички 

здорового  життя. 

4317;4594 

Б 77 

19.3 

Основи здоров’я (Експериментальний посібник для учнів) (ІІ віковий рівень) / Тетяна 

Бойчєнко, Наталія Колотій. - К.: Державний інститут проблем сім'ї та молоді, Український ін-т 

соціальних досліджень, 2004. - 112 с 

Експериментальний посібник „Основи здоров'я" (II рівень) розрахований на учнів 7-8 класів, 

які поминають вивчення курсу. Посібник містить матеріали стосовно фізичної, соціальної, 

психічної і духовної складових здоров'я. Кожний розділ представлений теоретичними 

матеріалами та практичними завданнями, які допоможуть учням дізнатися про здоров'я та 

сформувати навички здорового способу життя. 

4318 

Б 77 

19.3 

Основи здоров’я (Експериментальний посібник для учнів) (ІІІ віковий рівень) / Тетяна 

Бойчєнко, Наталія Колотій. - К.: Державний інститут проблем сім'ї та молоді, Український ін-т 

соціальних досліджень, 2004. - 124 с 
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Експериментальний посібник „Основи здоров'я" (IІI рівень) розрахований на учнів, які 

вивчають курс «Основи здоров’я». Посібник містить матеріали стосовно фізичної, соціальної, 

психічної і духовної складових здоров'я. Кожний розділ представлений теоретичними 

матеріалами та практичними завданнями, які допоможуть учням дізнатися про здоров'я та 

сформувати навички здорового способу життя. 

500 (ІПСП); 4319 

Б 77 

19.3 

Бойченко Т. Батькам про валеологію: Посібник для батьків старшокласників / Т. Бойченко, 

Н.Колотій, А.Царенко. – К., 2000. – 152 с. 

Завдання цієї книги – допомогти читачеві зрозуміти особливості юнацького віку, причини 

непорозумінь та невдач, які можуть виникнути у взаєминах з дітьми, піказати валеологічно 

обгрунтовані шляхи формування та управління їх здоров’ям. 

1068; б/н(ІПСП) 

Б 77 

19.3 

Бойченко Т. Освітні профілактичні програми. – К.: Главник, 2006. – 128 с. 

У посібнику надано інформацію про основні засади освітніх програм формування здорового 

способу життя, валеологічну освіту в Україні, моделі, стратегії, методи освітніх програм 

формування здорового способу життя молоді, процесу оцінювання навчальних досягнень 

учасників, розкрито технологію тренінгу з питань розробки освітніх програм формування 

здорового способу життя молоді. 

4203 

Б 79 

19.3 

Болезнь легче предотваритить. Путь к полноценному здоровью. Ганс Дейль, Эйлин 

Ладингтон., 2005. – 61 с. 

 

Б 87 

19.3 

Братусь І. В. Жіноча молодь та здоров'я: свідомий вибір; Науково-метод. посіб.  /   Автор.-

упоряд.:   І. В. Братусь,   А. В. Гулевська-Черниш, Т. А. Клінська. - К.: Наук, світ, 2006. - 207 с. 

У науково-методичному посібнику проаналізовано фізіологічні особливості жіночого 

організму та основні компоненти репродуктивного здоров'я дівчат-підлітків і молодих жінок, 

подано основні підходи щодо попередження шкідливих звичок і негативних явищ у 

молодіжному жіночому середовищі, розкрито загальні принципи щодо формування здорового 

способу життя дів чат-підлітків і молодих жінок, вміщено методичні рекомендації та програму 

проведення тренінгу для дівчат і молодих жінок з проблеми зміцнення та збереження 

репродуктивного здоров'я. 

б/н(ІПСП) 

Б 64 

19.3 

Будь обережним, цінуй здоров’я, стань щасливим!!! – брошураУкраїнська асоціація 

планування сім’ї – К. – 8 с. 

893 

Б 94 

19.3 
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Буш М., Ковганич Г, Оржеховська В., Пилипенко О. Вступ до стратегічного планування щодо 

здорового способу життя: навч.посіб. – К., 2006 

Навчально-методичний посібник присвячений новому перспективному напрямку – 

стратегічному плануванні по формуванні здорового способу життя молоді. 

б/н (ІПСП) 

В 15 

19.3 

Валеологічна освіта та виховання: сучасні підходи, доступність і шляхи їх розвитку в Україні. 

36. наук. - практ. ст. /За заг. ред. В. М. Оржеховської. - К,: Магістр-S, 1999. - 120 с. 

У збірнику вміщено статті учасників Всеукраїнської науко во-практичної конференції 

«Валеологічна освіта та виховання: сучасні підходи, доступність і шляхи їх розвитку в 

Україні», проведеної в рамках проекту «Оцінка доступності аалеологічних знань в освітньому 

процесі України» за підтримки ООН/СН1Д і фінансування ЮНЕЙДС в червні 1999 р. у м. 

Києві. 

529 (ІПСП) 

В 15 

19.3 

Валеологія в школі і вдома. Роль батьків у формуванні, збереженні і зміцненні здоров’я 

підлітків: Посібник для батьків / Т.Бойченко, Н.Колотій, А.Царенко. – К.: Логос, 1999. – 87 с. 

Автори посібника поставили перед собою мету: крізь призму запитів валеології коротко і в 

доступній формі познайомити читачів з підлітковим віком, закономірностями фізичного і 

психічного розвитку підлітка, формування його особистості, індивідуальності. 

1073 

В 23 

19.3 

Ващенко Л.С. Основи здоров’я: книга для вчителя / Л.С.Ващенко, Т.Є.Бойченко. – К., 2005. – 

240 с. 

У посібнику обгрунтовано концептуальні засади нового інтегрованого предмета «Основи 

здоров’я», визначено його мету, завдання, теоретичну базу відбору змісту, наголошено на 

особистостях організації навчального процесу. 

1073 (ІПСП) 

Б 77 

19.3 

Викладання курсу «Основи здоров’я» в загальноосвітніх навчальних закладах 

(Експериментальний навчально-методичний посібник для вчителів) / Тетяна Бойченко, 

Наталія Колотій. – К.: Державний інститут проблем сім’ї та молоді, Український інститут 

соціальних досліджень, 2004. – 244 с. 

Експериментальний навчально-методичний посібник розрахований на викладачів 

експериментального курсу «Основи здоров’я». Посібник містить опис експериментальної 

програми, теоретичну частину, опис інтерактивних навчальних методів. Кожна тема вміщує 

методичні матеріали, методики проведення занять, завдання для оцінювання знань учнів. 

1090 

В 80 

19.3 

Впровадження гендерного підходу в українсько-канадському проекті "Молодь за здоров'я-2" 

(з досвіду реалізації) / О. М. Балакірєва, Ю, М. Галустян, Н. Ф. Романова, Д. М. Дікова-

Фавореька. - К.: Укр. Ін-т соціол. дослілж., 2005. — 48 с. 
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Видання розраховане на державних службовців, працівників організацій охорони здоров'я, 

освіти і науки, сім'ї та молоді, культури і мистецтва, центрів соціальних служб для молоді, 

лідерів громадських організацій та безпосередніх учасників впровадження місцевих проектів І 

формування здорового способу життя. 

4323 

Ж 42 

19.3 

Вчимося і граємося: метод. реком. Для організаторів дозвілля дітей/ Ю.Жданович. – К.: Шк.. 

світ, 2008. – 128 с. – (Бібліотека «Шкільного свту»). 

727 (ІПСП) 

Г 96 

19.3 

Гусак П.М., Зимівець Н.В., Петрович В.С. Відповідальне ставлення до здоров’я: теорія та 

технології: Монографія/ П.М. Гусак, Н.В. Зимівець, В.С. Петрович; [за ред. д-ра педагог. Наук, 

проф. П.М. Гусака]. – Луцьк: ВАТ «Волинська обласна друкарня», 2009. – 219 с. 

934 (ІПСП) – 2 екз. 

Д 33 

19.3 

Денисенко Н.Ф., Лиходід Л.В., Лупінович С.В., Михайліченко А.Ф. Витоки здоров’я дитини: 

Навчально-методичний посібник. – Тернопіль: Мандрівець, 2010. – 160 с. 

Посібник міститььтеоретико-методичний і практичний матеріал, який допоможе педагогам 

дошкільних навчальних закладів підвищити особисту компетентність щодо формувань основ 

здоровя дітей дошкільного віку як у дошкільному навчальному заклад, так і в родині. 

1125 (ІПСП) 

Д 44 

19.3 

Диагностика здоровья. Психологический практикум / Под ред. проф. Г. С. Никифорова.—

СПб.: Речь. 2007.—950 с. 

Настоящее издание — первая в отечественной психологии попытка собрать в единое целое 

уже известные профессиональные психодиагностические методики и малоизвестные 

авторские разработки, которые могут быть востребованы в исследованиях по психологии 

здоровья. 

4402 

Д 50 

19.3 

Діяльність центрів ССМ по літньому оздоровленню дітей та молоді / За заг. ред. 

С.В.Толстоухової, І.М. Пінчук. – К.: УДЦССМ, 2000. – 116 с. 

У посібнику представлені матеріали з досвіду реалізації комплексних програм оздоровлення і 

відпочинку дітей та молоді обласними центрами соціальних служб для молоді, а також 

аналізуються наукові дослідження викладачів вищих навчальних закладів щодо готовності 

студентів до роботи в літніх таборах. 

3035 

Є 58 

19.3 

Єжова О. О. Формування ціннісного ставлення до здоров’я в учнів професійно-технічних 

навчальних закладів : монографія / О. О. Єжова. – Суми : Вид-во «МакДен», 2011. – 412с. 

У монографії розкрито теоретико-методичні та методичні засади формування ціннісного 

ставлення до здоров’я в учнів професійно-технічних навчальних закладів. Здійснено 
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психолого-педагогічний та історичний аналіз проблеми формування ціннісного ставлення до 

здоров’я. Окреслені шляхи підвищення дієвості педагогічної діяльності, спрямованої на 

збереження й зміцнення здоров’я вихованців, в професійно-технічних навчальних закладах. 

1478(ІПСП) 

З 17 

19.3 

Зайцева Л. І. Формування у старших дошкільників науково-практичного досвіду в сфері 

природно-предметного довкілля (теоретико-методичний аспект): монографія / Л. І. Зайцева. – 

Мелітополь: ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2010. – 382 с. 

У монографії досліджено стан проблеми науково-практичного оволодіння старшими 

дошкільниками об’єктами природно-предметного довкілля у філософській, психолого-

педагогічній науці та сучасній освітній практиці. Визначено принципи, організаційно-

педагогічні умови ознайомлення дошкільників з об’єктами довкілля, які стали засадми 

проектування змісту, методів та форм навчального процесу. Розроблено й апробовано модель 

цілісної пояснювально-перетворювальної стратегії, яка ґрунтується на синтезі трьох підходів – 

діяльнісного, компетентнісного та інтегрованого. Здійснено експериментальну перевірку 

моделі науково-практичного оволодіння старшими дошкільниками об’єктами природно-

предметного довкілля, що дозволило обґрунтувати її ефективність. 

1504 (ІПСП) 

З-24 

19.3 

Залучення дітей та молоді до розробки інформаційно-освітніх матеріалів з питань здорового 

способу життя: Посібник. – К., 2006. – 62 с. 

755(ІПСП) 

З-46 

19.3 

Здоров’я та поведінкові орієнтації української молоді: соціологічний вимір (за результатами 

національного соціологічного опитування підлітків та молоді 10-22 років). – К.: Укр. ін-т соц. 

дос., 2005. – 256 с. 

У монографії розглядаються сучасні підходи до формування здорового способу життя молоді. 

4287; 490 (ІПСП) 

З – 46 

19.3 

Здоров’я та поведінкові орієнтації учнівської молоді України – К., 2007 

9 інформаційних буклетів для тих, хто приймає рішення, організовує і проводить роботу 

щодозбереження і зміцнення здоров'я дітей і молоді. Підготовлено за підтримки Дитячого 

фонду ООН (ЮН1СЕФ) в Україні на підставі даних соціологічного опитування, проведеного в 

Україні в межах міжнародного проекту ВООЗ "Здоров'я та поведінкові орієнтації учнівської 

молоді". 

б/н(ІПСП) 

З – 36 

19.3 

Здоровий спосіб життя під час вагітності : брошура, Український фонд «Благополуччя дітей». 

б/н (ІПСП) 

З-46 

19.3 

Здоровый человек и его окружение: учеб. пособие / Д.А. Крюкова, Л.А. Лысак, О.В. Фурса; 

Под. ред. Б.В. Кабарухина. – Изд. 3-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 381 с. 
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Данное пособие ставит своей основной целью обучение студентов медицинского колледжа 

правилам и приемам работы с семьями для проведения профилактических мероприятий и 

обеспечения здорового образа жизни населения. 

4045 

З-36 

19.3 

Здоров'я  та  поведінкові  орієнтації учнівської молоді:   моногр. / О. М. Балакірєва, Н. О. 

Рингач, Р. Я. Левін та ін./ Наук. ред. О. М. Балакірєва. - К.: Укр. ін-тсоц. дослідж. ім. О. 

Яременка, 2007. - 128 с. 

Монографія має за мету ознайомити широке коло фахівців з результатами опитування 

учнівської молоді в Україні, проведеного в межах міжнародного проекту ВООЗ «Health 

Behaviour in School-aged Children Study» (HBSC) - «Здоров'я та поведінка молоді, що 

навчається*. У монографії представлено методологію дослідження, аналіз соціального 

середовища формування складових здоров'я учнівської молоді віком 11-16 років, зокрема 

батьківської сім'ї та шкільного оточення; огляд таких важливих складових здоров'я, як 

харчування, фізична активність, поширення куріння, вживання алкоголю та спроби вживання 

наркотичних речовин, статева поведінка, прояви образ та насильства, а також 

поінформованість підлітків щодо шляхів інфікування та засобів попередження інфікування на 

ВІЛ. 

427(ІПСП) 

З 62 

19.3 

Зимівець Н.В. Навчання здоров’я: просвітницька робота з підлітками щодо збереження, 

розвитку та зміцнення репродуктивного здоров’я: навч.-метод. посіб. / Н.В. Зимівець, В.С. 

Петрович, О.Ю. Закусило; за заг. ред. Н.В. Зимівець. – Луцьк: Волин. нац ун-т ім. Лесі 

Українски, 2010. – 360 с. 

У посібнику висвітлено філософський, соціальний та соціально-педагогічний аспекти 

проблеми репродуктивного здоров’я підлітків та молоді. Підтримка здорового способу життя 

трактується не тільки крізь призму індивідуума, але й груп та спільнот.  

1256 (ІПСП); 1264 (ІПСП) 

І – 74 

19.3 

Інфосвіт – Інформаційно-аналітичний бюлетень - №3, грудень 2004 

б/н (ІПСП) 

К 11 

19.3 

К благополучию через духовность и здоровый образ жизни – Тезисы республиканской 

конференции 9 декабря 2004 г. – Чебоксары, 2004 

617(ІПСП) 

К 16 

19.3 

Капранова Г.В. Как быть здоровым и успешным школьником. Научно-методические 

рекомендации для учителей. – Алчевск 2008. – 64 с. 

В научно-методических рекомендациях изложены главные направления формирования 

культуры здоровья у школьников старших классов в современных условиях. Определены 

основные подходы к обучению детей в школе, обеспечивающие сохранение их здоровья. 

Предложены эффективные методические приемы формирования культуры здоровья 

школьников на индивидуальной основе с использованием здоровьесберегающих технологий. 
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б/н (ІПСП) 

К 49 

19.3 

Клименко М. О., Прищепа А. М., Вознюк Н. М. Моніторинг довкілля: Підручник. — К.: 

Видавничий центр «Академія», 2006. — 360 с. (Альма-матер) 

У підручнику розглянуто моніторинг довкілля як самостійну і самодостатню галузь 

екологічної науки з власним предметом, об'єктом і методами дослідження. З урахуванням 

сучасних потреб і тенденції до глобальної екологізації людського світогляду у ньому 

узагальнено і с истом аткзо ваво теоретичний доробок і практичний досвід суміжних при-

родознавчих галузей знань. Смисловим ядром підручника є комплексний аналіз сутності, вадів 

і рівнів моніторингу довкілля, зокрема атмосферного повітря, поверхневих вод Світового 

океану, стану ґрунтів, радіоактивного забруднення природного середовища, а також 

становлення біомоніто-рингу і біоіндикації як методів наукового пізнання. 

831 (ІПСП) 

К 64 

19.3 

Конструирование и внедрение программ по формированию здорового образа жизни: Рабочие 

материалы семинара. Киев, 20-21 июня 2001 года. – К., 2001. – 19 с. 

Содержание: Факторы здоровья Популяризация здорового образа жизни Этика социальной 

работы Проблема снижения вреда От теории к практике: программы профилактики ВИЧ-

СПИД в Канаде 

575 

К 89 

19.3 

Кузьмінська О.В. Значення раціонального харчування для підтримки здоров’я молоді / О. В. 

Кузьмінська, М.С. Червона. – К.: Державний інститут проблем сім'ї та молоді, Український ін-

т соціальних досліджень, 2004. – 128с.  

У монографії викладені основні положення сучасної наукової теорії раціонального 

харчування, а саме: функції їжі; закони та принципи раціонального харчування, 

характеристика харчових речовин та продуктів харчування, їх значення для формування 

здоров'я та профілактики захворювань; основні принципи побудови здорового раціону та 

режиму харчування.  

3953; 11(ІПСП) 

Г 67 

19.3 

Горяна Л., Зволинська А. Здоров’я дітей ХХІ століття – К., 2009 

б/н(ІПСП) 

Л 17 

19.3 

Лазарев М. Л. Здравствуй!: Учеб.-метод, пособие для педагогов дошк образоват. учреждений. 

— М.: Мнемозина, 2004. — 248 с. 

Курс «Здравствуй!» направлен на оздоровление детей в детском caду и семье. Цель данного 

методического пособия — помочь педагогам opганизовать с детьми оздоровительную работу 

в процессе ежедневной лея тельности, включая оценку состояния здоровья и уровня развития 

484 (ІПСП) 

Л 66 

19.3 

Личная гигиена – брошура «Дорога к дому» Одесский благотворительный фонд 
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б/н(ІПСП) – 2 екз. 

Л 64 

19.3 

Літо для дитини / Упоряд.: О. Ілавник — К.:Главник, 2006.— 352 с.  

У посібнику представлені технології організації дитячого оздоровлення через систему та 

програмне забезпечення діяльності спеціалістів соціальної роботи у дитячому таборі. Кожна 

глава посібника базується на загальносвітовій філософії дружнього ставлення до дитини. 

Кожна маленька чи велика розробка визначається прагматичним принципом соціальної 

роботи: сприймати дитину такою, як вона є. Кожна порада чи рекомендація утверджує 

принцип соціальної роботи: діяти, допомагати вже і тепер. 

б/н (ІПСП) 

Л 64 

19.3 

Літо для дитини в 2-х частинах. Частина 1 / Упоряд.: О.Главник – К.: Главник, 2007. – 192 с. 

У посібнику представлені технології організації роботи дитячого оздоровчого табору через 

систему та програмне забезпечення діяльності педагогів. 

456 (ІПСП) 

Л 64 

19.3 

Літо для дитини в 2-х частинах. Частина 2 / Упоряд.: О.Главник – К.: Главник, 2007. – 192 с. 

У посібнику представлені технології організації роботи дитячого юровчого табору через 

систему та пршрамне забезпечення діяль-;ті педагогів. Основним принципом діяльності є 

дружнє ставлення ло гине, сприймання дитини такою, якою вона є, прагнення діяти, допо-•ата 

і створювані дружнє середовище тут і іспер. 

520 (ІПСП) 

Л 72 

19.3 

Лозинський В. Відповідальність підлітка, — К.: Главник, 2008,— с.160  

У посібнику представлено техніки та рекомендації по збереженню здоров'я. У другій частині 

запропоновані програми тренінгів з профілактичної роботи. 

1025 (ІПСП) 

Л 72 

19.3 

Лозинський В. Молодь і здоров’я. – К.: Главник, 2006. – 112 с. 

У збірнику представлено основи теорії та методології тренінгового методу навчання, описано 

найбільш поширені техніки та вправи, якими повинен володіти тренер. 

4204 

Л 72 

19.3 

Лозинський В. С.  Учіться бути здоровими. - 2-ге вид-, доп. та перероб. -  К: Київський 

міський Центр здоров'я, 2004. - 160 с:  

У книзі розглянуто результати досліджень провідних фахінців із немедикамептозних методів 

оздоровлення. Використовуючи подані дані про рухову активність, раціональне харчування, 

загартовування, психофізіобіоенергетичну саморегуляція можна відновити втрачене здоров'я, 

зберегти молодість, красу, силу досягти активного довголіття, позбутися багатьох хвороб і 

чинників ризику. Рекомендуються також різні популярні засобі та прийоми самооздоронлелня. 

595(ІПСП) 

Л 72 
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19.3 

Лозинський В. С. Учіться бути здоровими. – 2-ге вид., доп. Та перероб. – К: Київський міський 

Центр здоров'я, 2004. – 160 с. 

У книзі розглянуто результати досліджень провідних фахівців із иемедикаментозних методів 

оздоровлення. Використовуючи подані дані про рухову активність, раціональне харчування, 

загартовування, психофізіобіоенергетичну саморегуляцію можна відновити втрачене здоров'я, 

зберегти молодість, красу, силу, досягти активного довголіття, позбутися багатьох хвороб і 

чинників ризику. 

б/н (ІПСП) 

Л 87 

19.3 

Луценко Ю.А. Проблеми соціалізації та збереження здоров’я підлітків. – К., 2004. – 56 с. 

3436 

М 17 

19.3 

Максимова Т.М. Социальный градиент в формировании здоровья населения. - М.: ПЕР СЭ, 

2005. - 240 с. 

4229 

М 29 

19.3 

Марунеико І.М.,  Горяна Л.Г.,  Невеломська Є.О. Роль спадковості та навколишнього 

середовища в генезі захворювань. - К.: Вітає. - 2010. - 64с. 

У науково-методичному посібнику розкрито чинники виникнення аномалій розвитку дитини, 

вплив тератогенів на організм, фактори ризику, що ускладнюють перебіг вагітності та 

народження здорової дитини; роль спадковості та навколишнього середовища у генезі хвороб; 

захворювання, та інші проблеми зі здоров'ям, які можуть спричиняти особливі навчальні 

потреби 

 

 

; наслідки впливу алкоголю, нікотину, наркотичних, лікарських і токсичних речовин на 

вагітну жінку. 

б/н (ІПСП) – 2 екз. 

М 33 

19.3 

Матвеев В.Ф., Матвеева Л.Г. 99 советов на пионерское лето. Серия «Для тех., кто работает с 

піонерами». М., «Молодая гвардія», 1972. – 160 с. 

 

б/н (ІПСП) 

М 34 

19.3 

Материалы международного форума «Здоровый образ жизни – основы гармонично развитого 

поколения»  - Ташкент, 2010. – 381 с. 

1191 (ІПСП) 

М 34 

19.3 

Матеріали міжнародної конференції “Молодь за здоров’я”, 12 грудня 2001 року, Київ / 

Українсько-канадський проект “Молодь за здоров’я”; Український інститут соціальних 

досліджень. – К., 2001. – 52с. 
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Проект “Молодь за здоров’я” за своєю ідеологією відповідає змістові загальнодержавних актів 

останніх років в галузі охорони здоров’я населення України і спирається на всесвітньо 

відомий принцип, згідно з яким здоровий спосіб життя є найкращим шляхом досягнення і 

збереження доброго здоров’я. 

1074 

М 54  

19.3 

Методичний посібник з надання дружніх послуг для молоді / За ред. Пінчук І.М., Сановської 

В.А. – К., 2003. – 160 с. 

Методичний посібник – результат співпраці Державного центру соціальних служб для молоді 

та Представництва ЮНІСЕФ в Україні в рамках проекту «Дружні послуги для молоді». 

1056 (ІПСП) 

М 58 

19.3 

Міжсекторна модель сприяння здоров'ю матері та дитини : основні результати, досвід 

технології впровадження у 2008-2010 pp. : інформ.-метод, матеріали / [І. Д. Зверева, Н. В. 

Зимівець, В. С. Петрович та ін.] ; за заг. ред. І. Д. Звєрєвої, Н. В. Зимівець. – К., 2011. - 156 с. 

В інформаційно-методичних матеріалах представлено досвід Українського фонд 

„Благополуччя дітей" щодо реалізації компоненту 1 Україно-Швейцарської Програми 

„Здоров’я матері та дитини». Охарактеризовано міжсекторну модель сприяння здоров'ю 

матері та дитин» розкрито технології налагодження міжсекторної співпраці, надання послуг у 

сфері здоров матрі та дитини. 

1344 (ІПСП) 

М 74 

19.3 

Моделювання   та   впровадження   програм   щодо   здорового   способу   життя; Методичні 

матеріали для тренера / Під заг. ред, І.Звєревої, Г.Лактіонової. — К.: Наук, світ, 2002. — 55 с. 

До збірки, що пропонується спеціалістам із соціальної роботи, викладачам та студентам 

вищих навчальних закладів, громадським організаціям, включено матеріали семінару 

"Моделювання та конструювання програм щодо здорового способу життя", який проведено 

Християнським дитячим фондом у рамках проекту "Соціальна освіта в Україні. 

1461 

М 75 

19.3 

МОЛОДЬ за здоровий спосіб життя; щоріч. доп. Президенту України, Верхов. Раді України, 

Каб. Міністрів України про становище молоді в Україні (за підсумками 2009 р.) / М-во 

України у справах сім'ї, молоді та спорту, Держ. ін-т розв. сім'ї та молоді; [редкол.: Н. Ф. 

Романова (голова) та ін.].- К.: СПД Крячун Ю. В., 2010,- 156 с. 

Доповідь розроблена на виконання Декларації Верховної Ради України від 15.12.1992 № 2859- 

XII «Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні» та відповідно до 

Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2009-2015 роки 

1219 (ІПСП) 

М 77 

19.3 

Моніторинг і оцінка діяльності з формування здорового способу життя / О. М. Балакірєва, Р. 

О. Яременко JP. Я. Левіи та ін. - К.: Укр. ін-т соц. дослід., 2005. - 152 с. 

В колективній монографії наведено основно теоретичні положення сучасного розуміння 

моніторингу та оцінки соціальних проектів; алгоритм, складові і методи цієї діяльності, 
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застосовані в практиці реалізації українсько-канадського проекту "Молодь за здоров'я-2" 

Презентовано конкретні результати моніторингу й оцінки цього проекту, які дозволяють 

судити про ефективність запровадженого підходу, його можливості щодо поточного аналізу і. 

в разі потреби. коригування окремих видів проектної1 діяльності, підсумкового оцінювання 

досягнень проекту загалом на основі об'єктивних даних. Подаються матеріали тренінгу для 

учасників реалізації соціальних проектів із формування здорового способу життя молоді. 

7(ІПСП) 

Н 15 

19.3 

Навички заради здоров’я: навчання здоровому способу життя на засадах розвитку навичок: 

важливий компонент школи, дружньої до дитини, школи, що підтримує здоров’я / Всесвітня 

організація охорони здоров’я. – К., 2004. – 123 с. 

Документ містить інформацію про  дослідження проведене серед багатьох міжнародних 

агенцій на світовому, регіональному, та національному рівнях; матеріали розроблені ЮНІСЕФ 

і ВООЗ. 

4005 

Н 15 

19.3 

НАВЫКИ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ: Образование в области здоровья, основанное 

на привитии жизненных навыков (ООЗОПЖН),  ажный компонент Доброжелательной к 

Ребенку/Укрепляющей Здоровье Школы - Всемирная Организация Здравоохранения 

593(ІПСП) 

Н 21  

19.3 

Наказний М.О.Проектування діяльності дитячого оздоровчого закладу: теорія і технологія // 

С.О. Сисоєвої: Монографія. - Дніпропетровськ, 2010. - 476 с. 

У монографії висвітлюється проблеми організації відпочинку та оздоровлення дітей і підлітків 

у вітчизняній педагогічній теорії та за кордоном; розробляються концептуальні підходи до 

проектування діяльності дитячого оздоровчого закладу. Поряд з цим монографія розглядає 

педагогічні умови впровадження технології проектування діяльності дитячого оздоровчого 

закладу і може бути корисна всім, хто не байдужий до проблем оздоровлення та відпочинку 

дітей в умовах дитячого оздоровчого закладу. 

1162 (ІПСП) 

Н 34 

19.3 

Научная школа «Теория Причинности» проф. В.П. Гоча / Севастопольский валеологический 

центр «Лаукар». – Севастополь, 2003. – 56 с. 

На основе исследования пространства-времени и взаимодействий человека и окружающего 

мира через рассмотрение причинно-следственных связей данный подход дает возможность 

найти оптимальные решения в области оздоровления, гармонизации отношений, проявления 

по сути явлений и процессов, в которых участвует человек. 

3525 

Н 50 

19.3 

Немежанська О. А. Зростаємо разом: практикум сімейного дозвілля. – К.: Книга, 2013. – 112 с. 

У книжці розкривається роль та місце гри в процесі виховання дитини, її значення для 

побудови сімейних та соціальних зв’язків між членами родини, розвитку та соціалізації 

особистості. Посібник містить практичні поради для батьків, фахівців із соціальної роботи, 
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соціальних педагогів, вихователів, культорганізаторів щодо організації позитивного сімейного 

дозвілля, яке враховує вікові особливості та потреби дітей, сприяє їхньому розвитку, зміцнює 

батьківсько-дитячі стосунки, формує почуття родинності. 

1484 (ІПСП) 

Н 73 

19.3 

Нове подходы в сфере охраны общественного здоровья и формирования здорового образа 

жизни: рабочие материалы семинара 28-30 октября 2002 года / Христианский детский фонд. – 

К., 2002. – 50 с. 

 

О - 28 

19.3 

Общественные науки и здравохранение  - М. : Наука, 1987. – 264 с. 

В монографии дается апализ актуальных Ероблем здоровья человека и общественного 

здоровья с позиций общественных ыа-ук — философии, социологии, психологии, экономики, 

права. Рассматривается влияние тгаучио-технического прогресса па общественное здоровье. 

Анализируются вопросы взаимосвязи экологии и здоровья человека. Исследуется понятийный 

аппараг медицинской науки и практики здравоохранения. 

630 (ІПСП) 

О-46 

19.3 

Оздоровлення дітей та молоді з різним рівнем здоров`я. Методичні рекомендації в ІІ частинах 

/ Упорядники Шатохіна О.К., Топеха Н.Л.. – К.: УДЦССМ, 1998. – ч. ІІ – 40с. 

В ІІ частину збірника увійшли методичні матеріали з досвіду організації літніх табірних зборів 

представників клубних об`єднань старшокласників Київського обласного центру соціальних 

служб для молоді і „Літньої школи” клубу творчої педагогіки „Співробітництво”. 

3062 

О-46 

19.3 

Оздоровлення дітей та молоді з різним рівнем здоров`я: Методичні рекомендації в ІІ ч / Упор. 

О.К. Шатохіна, Н.Л. Топеха. – К.: УДЦССМ, 1998. – 40 с. 

В І частину збірника увійшли методичні рекомендації щодо організації літнього оздоровлення 

і відпочинку підлітків та молоді з різним рівнем здоров`я та соціальних категорій. 

3110 

О-57 

19.3 

Омельченко С. О. Валеонаасичений здоров'язберігаючий простір - Метод.посібн. - Слов'янськ: 

Видавничий центр СДПУ, 2006, - 160 с. 

У методичному посібнику розкрито механізми створення і функціонування валеонасичєного 

здоров'язберігаючого простору та сугнісну характеристику відкритої соцІально-педагогічної 

системи взаємодії соціальних інститутів суспільства, спрямованих на формування здорового 

способу життя учнів загальноосвітніх навчальних закладів. У рамках інноваційної 

концептуальної моделі подано технологічні моделі соціальних інститутів, що віашодіють в 

межах адміністративно-територіальної одиниці. Запропоновано розробки різноманітних 

виховних заходів для дітей та підлітків з проблеми формування здорового способу життя. 

525 (ІПСП) 

О-57 

19.3 
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Омельченко С.О. Взаємодія соціальних інститутів суспільства у формуванні здорового 

способу життя дітей та підлітків: Монографія. – Луганськ: Альма-матер, 2007. – 352 с.  

764 (ІПСП); 4520 

О-64 

19.3 

Організація відпочинку та оздоровлений дітей: концепції, технології, досвід / О. В. Биконська, 

В. М. Горбинко, Ж. В. Петрочко та інш. - К.: Державний інститут проблем сім'ї та молоді, 

2004. -   208 с. 

В науково-мегодичному посібнику розкриваються концептуальні підходи. технології та досвід 

оріанізаціі відпочинку та оздоровлення дітей в Україні. 

531(ІПСП) 

О-64 

19.3 

Організація відпочинку та оздоровлення дітей в Україні: Зб. Нормат. Документів та інформ. 

матеріалів / Упоряд. З. П. Кияниця, Ж.В. Петрочко, Л.Ю. Якименко, Л.І. Стрига – К.: 

Державний інститут проблем сім’ї та молоді, 2003. – 170 с. 

До збірника включено чинні нормативні документи та інформаційно-методичні матеріали 

щодо відпочинку та оздоровлення дітей в Україні, окремо вісвітлюється практика організації 

цієї роботи в Одеській області. 

4282 

О-64 

19.3 

Організація літнього відпочинку дітей і молоді: Навч.-метод. посібник для фахівців та 

студентів-організаторів літнього відпочинку дітей та молоді: У 2-х ч.Ч.1 / Авт. С.Я. Марченко, 

Л.Ц. Ваховський, О.П. Песоцька. – Луганськ: „Альма-матер”, 2003. – 138 с. 

У посібнику розглянуто теоретичні аспекти діяльності педагога-організатора у сфері літнього 

відпочинку й оздоровлення дітей та молоді; розкрито зміст, особливості та основні завдання 

організаційно-відпочинкової практики. 

3599 

О-64 

19.3 

Організація літнього відпочинку дітей і молоді: Навч.-метод. посібник для фахівців та 

студентів-організаторів літнього відпочинку дітей та молоді: У 2-х ч.Ч.2 / Авт. С.Я. Марченко, 

Л.Ц. Ваховський, О.П. Песоцька. – Луганськ: „Альма-матер”, 2003. – 165 с. 

У другій частині пропонуються сценарії свят, ігри, змагання (конкурси) і педагогічні ситуації, 

якими можна користуватися для різноманітності в роботі різного віку. 

3600 

О 64 

19.3 

Організація літнього відпочинку та оздоровлення дітей: навч.-метод. посіб. для фахівців та 

студентів-організаторів літнього відпочинку дітей / за заг. ред. С.Я. Харченка; авт.. кол.: І.В. 

Бєлецька, Т.С. Гаміна, Н.Б. Ларіонова, Я.І. Юрків, С.В. Горенко, К.С. Валика; Держ. закл. 

«Луган. нац. Ун-т імені Тараса Шевченка». – Луганськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса 

Шевчекна», 2011. – 511 с. 

У посібнику на науково обґрунтованому рівні представлено сутнісні характеристики 

організації виховного впливу на соціальне становище дитини в умовах дитячого оздоровчого 

табору, систематизовано нормативно-правові й технологічні засади організації літнього 
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відпочинку та оздоровлення дітей, а також відповідного виду практики майбутніх соціальних 

педагогів, працівників, учителів. 

1278 (ІПСП) 

О-72 

19.3 

Освітні програми формування здорового способу життя молоді. – К.: Укр. ін-т соціальних 

досліджень, 2005. – Кн. 5. – 120 с. 

У посібнику надано інформацію про основні засади освітніх програм формування здорового 

способу життя, валеологічну освіту в Україні, моделі, стратегії, методи освітніх програм 

формування здорового способу життя молоді, процесу оцінювання навчальних досягнень 

учасників, розкрито технологію тренінгу з питань розробки освітніх програм формування 

здорового способу життя молоді. 

4288; 495 (ІПСП) 

О-75 

19.3 

Основи громадського здоров’я: теорія і практика. Навчально-методичний посібник / За заг. 

ред О. В. Безпалько. - Ужгород.: ВАТ «Патент», 2008. - 322 с. 

У посібнику розглянуто концептуальні засади громадського здоров'я та представлено окремі 

технології просвітницької роботи а різними цільовими групами щодо йога покращення. 

4483 

О - 75 

19.3 

Основи здорового способу життя. Матеріали для проведення освітньо-профілактичної роботи. 

Частина І. / За заг.ред. К.С.Шендеровського, І.Я. Ткач. – К.: КМЦСССДМ, 2006. – 123 с. 

б/н (ІПСП) 

О-76 

19.3 

Остапченко В. Перемогти простуду. — Тернопіль: Підручники і посібники, 2002. — 40 с. 

Це перша із серії книжок, об'єднаних під загальною назвою «Захоплююча профілактика». 

Книжка про здоров'я написана для молоді, для сім'ї. Вона знайомить дітей із будовою 

організму людини, функціями окремих органів і систем, прищеплює любов до нього, виховує 

відповідальність за своє здоров'я, вчить як уникнути хвороб. 

623(ІПСП) 

О-81 

19.3 

Отдых и оздоровление детей и подростков: Сб. нормативных документов / Сост. С.В. 

Барканов, М.И. Журавлев, В.И. Савоськина. – М.: Граф-пресс, 2002. – 216 с. 

В сборник включены нормативные документы, отражающие правовые основы системы 

отдыха и оздоровления детей, особенности деятельности оздоровительных организаций. 

2553 

О-93 

19.3 

Оцінка ефективності програми “Здоров'я та розвиток молоді”1997-2001 / О.О.Яременко, О.Т. 

Сакович, О.Р.Артюр. –К.: УІСД, 2002.-96с. 

Це видання узагальнює досвід реалізації програми” Здоров'я та розвиток молоді” в Україні, та 

представляє результати  оцінки ефективності проектів, реалізованих за сприянням ЮНІСЕФ у 

1997-2001 роках. 

1684; 417(ІПСП) 
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П 18 

19.3 

Парламентські слухання про становище молоді в Україні «Молодь : здоровий спосіб життя». 

— К.: Парламентське вид-во, 2011. — 112 с.  

Матеріали парламентських слухань у Верховній Раді України 3 листопада 2010 року. 

1299 (ІПСП) 

П 26 

19.3 

І Всеукраїнські дитячі будівельні забави: посібник «Дозвілля дітей під час оздоровлення» - 

Херсон, 2003 – 35 с. 

б/н(ІПСП) 

П 21 

19.3 

Паффенбаргер  Р.С. Здоровый образ жизни / Р.С. Паффенбаргер,  Э. Ольсен. – К.: 

Олимпийская литература, 1999. – 320с. 

В книге изложена программа эффективных физических упражнений, направленная на 

повышение качества и продолжительности жизни, а также концепция автора, основанная на 

результатах 30-летних исследований взаимосвязи между двигательной активностью, 

физической подготовленностью и состоянием здоровья. Автор убедительно доказывает, что 

никогда не поздно использовать благоприятное воздействие физических упражнений. Для 

всех, кто желает жить активной и полноценной жизнью. 

2400 

П 30 

19.3 

Петрова I. В. Дозвілля нзарубіжних країнах: Підручник. - К.: Кондор, 2008 -408 с. 

У підручнику розглядається дозвілля в зарубіжних країнах, характеризується система за кладі 

в дозвілл є вої сфери, її матеріально-технічне, фінансове, кадрове забезпечення. Особливу 

увагу звернено на організаційні питання, планування дозвошєвої діяльності закладів культури, 

на вивчення запитів та інтересіврізнихсошально-де-мографічних груп населення. Мета 

підручника - адаптувати світовий досвід дозвілля як соціокультурноіо яви ща до у країн ських 

реал їй. 

4491 

П 34 

19.3 

Питание и охрана здоровья  

Содержание Введение Организации Библиография Перепечатанные материалы Грудное 

вскармливание: лучшее жизни начало Факты в защиту жизни: это должна знать каждая семья 

Там где нет доктора: справочник по оказанию медицинской помощи на селе Питание, 

здоровье и уход. Недоедание: причина и следствие Беременность, рождение ребенка и СПИД 

б/н 

П 38 

19.3 

Полезные привычки: пособие для учителей – М., 1998. – 89 с. 

Учебное пособие для начальной школы по предупреждению употребления детьми табака и 

алкоголя. 

675 (ІПСП) 

П 38 

19.3 
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Плекаймо здорову націю з раннього дитинства : матеріали всеукраїнської науково-практичної 

конференції – К., 2006. – 69 с. 

У монографії, підготовленій за результатами опитування учнівської молоді та керівників 

навчальних закладів в Україні, що проведене в межах міжнародного проекту "Health behaviour 

school-aged children" (HBSC) - «Здоров'я та поведінкові орієнтації учнівської молоді України», 

проаналізовано вплив соціального середовища на формування здоров'я учнівської молоді 

віком 11-17 років, зокрема батьківської сім'ї та шкільного оточення. Результати дослідження 

формують уявлення про оцінку здоров'я та спосіб життя української молоді: режим 

харчування, сприйняття власного тіла, фізичну активність, психологічний клімат та комфорт, 

образи та насильство, шкідливі звички, статеву культуру та поінформованість про ВІЛ/СНІД. 

Окрема увага зосереджена на питаннях доступності медичних послуг в навчальних закладах. 

1302 (ІПСП); б/н (ІПСП) 

Р 17 

19.3 

Пособие для тренера по проведению двухэтапного семинара-тренинга «Развитие 

дружественных к молодежи служб здравоохранения»/ Е.А. Голоцван. – Киев, 2007 

791 

К 85 

19.3 

Проект "Сприяння здоров'ю матері та дитини": узагальнення досвіду. Інформаційно-методичні 

матеріали / І.В. Братусь, Н.В. Зимівець, В.П. Лютий, B.C. Петрович, Т.П. Цюман. За заг. ред. 

І.В. Братусь, І.Д. Звєрєвої. - К.: Калита, 2007. - 88 с 

У публікації представлено досвід проекту "Сприяння здоров'ю матері та дитини" — ком-

поненту Україно-Швейцарської програми "Здоров'я матері та дитини", що був реалізований за 

підтримки Швейцарської Агенції з розвитку та співробітництва. Зокрема, описано розробку та 

впровадження структурної моделі "Сприяння здоров'ю матері та дитини", особливості роз-

робки інструментів соціальної політики для покращання здоров'я матері та дитини, впровад-

ження орієнтованого на людину підходу у сфері перинатального здоров'я, підготовку та про-

ведення профілактичних кампаній для різних цільових груп. 

563(ІПСП) 

Р 68 

19.3 

Роль засобів масової інформації та інших джерел у формуванні здорового способу життя / 

О.О. Яременко та ін. – К: УІСД, 2000. – 111 с. 

У книзі висвітлено вплив і особлива роль засобів масової інформації, деяких інших чинників 

(сім’я, ровесники, старші товариші, школа) на формування здорового способу життя молоді. 

Розглянуті вікові особливості сприйняття інформації, фактори ризику здоров’я дітей та 

молоді, що обумовлені способом життя. 

558 

Р 68 

19.3 

Роль сім'ї у формуванні здорового способу життя дітей та молоді / О. О. Яременко (кер. авт. 

кол.), О. М. Балакірєва, Г. В. Бєлєнька та ін. - К. : Державний ін-т проблем сім'ї та молоді, 

Український ін-т соціальних досліджень, 2004. - Кн. 12. - 196 с.  

Монографія містить тренінгові матеріали для навчання основам формування здорового 

способу життя дітей та молоді в сім'ї. Представлено складові формування здорового способу 

життя дитини в сім'ї, наведено матеріали стосовно ропі та ресурсів сім'ї у формуванні 
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здорового способу життя молоді, показано особливості формування здорового способу життя 

в сім'ї у різні періоди життя дитини. 

4321 

С 41 

19.3 

Сичов С. О. Прилучення студентської молоді до цінностей фізичної культури: теоретико-

методичні засади [Текст] : моногр. / С. О. Сичов. – К.: НТУУ «КПІ», 2010. – 436 с. 

Досліджено проблеми прилучення студентської молоді до цінностей фізичної культури у 

процесі навчальної діяльності. Подано аналіз історичного досвіду формування цінностей 

фізичної культури людини з погляду еволюційних процесів розвитку суспільства на різних 

історичних етапах. Визначено та обґрунтовано концептуальні підходи, розроблено теоретико-

методичні засади, педагогічну модель та технології прилучення студентської молоді до 

цінностей фізичної культури у процесі обов’язкових занять, у групах спортивного 

вдосконалення та самостійних занять фізичним вихованням. Визначено принципи, педагогічні 

умови, критерії оцінювання і показники прилучення студентів до цінностей фізичної 

культури. 

1303 (ІПСП) 

С 69 

19.3 

Социальная работа по формированию здорового образа жизни: рабочие материалы по 

семинару 31.05-02.06, 1999, Днепропетровск / Христианский Детский Фонд. – 

Днепропетровск, 1999. – 22 с. 

3656 

С 69 

19.3 

Соціальна робота  з дітьми, молоддю, різними категоріями сімей під час оздоровлення та 

відпочинку. На шляху до нової соціальної технології:  Інформаційно-методична збірка / Упор. 

К.С. Шендеровський. – К.: КМЦССМ, 2003. – 67 с. 

3537 

С 69 

19.3 

Соціальна робота з дітьми, молоддю, різними категоріями сімей під час оздоровлення та 

відпочинку. На шляху до нової соціальної технології: Інформ.-метод. збірка / 

К.Шендеровський. – К.: КМЦССМ, 2003. – 67 с. 

3205 

С 69 

19.3 

Соціальна робота та формування здорового способу життя (превентивні, корекційні, 

реабілітаційні заходи): Робочі матеріали / Християнський дитячий фонд; Академія праці та 

соціальних відносин. – К., 2001.- 18 с. 

897 

С 73 

19.3 

Спортивне дозвілля клієнтів соціальної роботи: профілактика, реабілітація, реінтеграція / 

методичні розробки з організації масових спортивних заходів. – Житомир, Вид-во ЖДУ, 2007. 

– 52 с. 
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Методичний посібник містить реабілітаційні програми, які включають в себе надання 

комплексу соціально-реабілітаційних послуг та проведення профілактичної роботи з 

наркозалежною молоддю. 

б/н (ІПСП) 

С 69 

19.3 

Сприяння здоров’ю  дітей та молоді: теоретко-методичні аспекти: матеріали ІV Міжнар. 

соціально-педагогічної конф. (29-30 верес. 2009 р.). – Луцьк, 2009. – 664 

936 (ІПСП) 

С 77 

19.3 

Стан та чинники здоров'я українських підлітків : моногр. / О. М. Балакірєва, Т. В. Бондар, О. 

P. Артюх та ін.; наук. ред. О. М. Балакірєва. - К. : ЮНІСЕФ, Укр. ін-т соц. дослідж. ім. О. 

Яременка. - К.:"К.І.С" 2011. - 172 с. 

У монографії, підготовленій за результатами опитування учнівської молоді та керівників 

навчальних закладів в Україні, що проведене в межах міжнародного проекту "Health behaviour 

school-aged children" (HBSC) - «Здоров'я та поведінкові орієнтації учнівської молоді України», 

проаналізовано вплив соціального середовища на формування здоров'я учнівської молоді 

віком 11-17 років, зокрема батьківської сім'ї та шкільного оточення. Результати дослідження 

формують уявлення про оцінку здоров'я та спосіб життя української молоді: режим 

харчування, сприйняття власного тіла, фізичну активність, психологічний клімат та комфорт, 

образи та насильство, шкідливі звички, статеву культуру та поінформованість про ВІЛ/СНІД. 

Окрема увага зосереджена на питаннях доступності медичних послуг в навчальних закладах. 

1302 (ІПСП) 

С 77 

19.3 

Стан та чинники здоров'я українських підлітків : моногр. / О. М. Балакірєва, T. В. Бондар, О. 

P. Артюх та ін.; наук. ред. О. М. Балакірєва. - К. : ЮНІСЕФ, Укр. ін-т соц. дослідж. ім. О. 

Яременка. - К.:"К.І.С" 2011.-172 с. 

У монографії, підготовленій за результатами опитування учнівської молоді та керівників 

навчальних закладів в Україні, що проведене в межах міжнародного проекту "Health behaviour 

school-aged children" (HBSC) - «Здоров'я та поведінкові орієнтації учнівської молоді України», 

проаналізовано вплив соціального середовища на формування здоров'я учнівської молоді 

віком 11-17 років, зокрема батьківської сім’ї та шкільного оточення. Результати дослідження 

формують уявлення про оцінку здоров'я та спосіб життя української молоді: режим 

харчування, сприйняття власного тіла, фізичну активність, психологічний клімат та комфорт, 

образи та насильство, шкідливі звички, статеву культуру та поінформованість про ВІЛ/СНІД. 

Окрема увага зосереджена на питаннях доступності медичних послуг в навчальних закладах. 

1358 (ІПСП) 

С 77 

19.3 

Стан та чинники здоров'я українських підлітків : моногр. / О. М. Балакірєва, T. В. Бондар, О. 

P. Артюх та ін.; наук. ред. О. М. Балакірєва. - К. : ЮНІСЕФ, Укр. ін-т соц. дослідж. ім. О. 

Яременка. - К.:"К.І.С" 2011. Додатки 

У монографії, підготовленій за результатами опитування учнівської молоді та керівників 

навчальних закладів в Україні, що проведене в межах міжнародного проекту "Health behaviour 

school-aged children" (HBSC) - «Здоров'я та поведінкові орієнтації учнівської молоді України», 

проаналізовано вплив соціального середовища на формування здоров'я учнівської молоді 
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віком 11-17 років, зокрема батьківської сім’ї та шкільного оточення. Результати дослідження 

формують уявлення про оцінку здоров'я та спосіб життя української молоді: режим 

харчування, сприйняття власного тіла, фізичну активність, психологічний клімат та комфорт, 

образи та насильство, шкідливі звички, статеву культуру та поінформованість про ВІЛ/СНІД. 

Окрема увага зосереджена на питаннях доступності медичних послуг в навчальних закладах. 

б/н (ІПСП) – 2 прим. 

С 77  

19.3 

Стародубцева И.В., Ефимчук А.С., Криволуцкая Т.И. Организация работы в летнем детском 

озодровительном комплексе «Алсу». – Севастополь, издательство «Мир», 2004 г. – 422 с. 

В книге представлен опит работы педагогического коллектива летнего детского 

оздоровительного комплекса «Алсу» Министерства Обороны Российской Федерации: основне 

аспекты управленческой деятельности администрации, система методической работы с 

педагогическими кадрами, особенности воспитательной системы лагеря, оздоровительной 

работы с детьми.Особый интерес представляют приложения к каждому разделу кники: планы, 

программы, сценарии. 

1111 (ІПСП) 

С 89 

19.3 

Сучасні підходи у сфері охорони здоров’я та його популяризації / Упоряд.: Н.В. Зимівець, В.В. 

Крушельницькій, Т.І. Мірошниченко: За заг. ред. І.Д. Звєрєвої. – К.: Наук. світ, 2004. – 95 с. 

 Брошура містить матеріали тренінгу, який висвітлює питання громадського здоров’я, сучасні 

підходи щодо популяризації. Матеріали тренінгу стануть у нагоді спеціалістам із соціальної 

роботи.  

48 (ІПСП);557 (ІПСП) 

Т 27 

19.3 

Творчество в детском оздоровительном лагере: Книга для воспитателей и педагогов / Авт.- 

сост. А.Г.Трушкин, П.П.Пивненко, В.В. Абраухова.- Ростов н/ Д.: «Феникс», 2002.-320 с. 

Книга предназначена для тех, кто работает с детьми в условиях загородного детского лагеря, 

оздоровительного центра. Авторы-составители раскрывают секреты педагогического 

мастерства, делятся собственным опытом развивающего досуга детей.  

2256 

Т 32 

19.3 

Тематична зміна в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку: метод. посіб. / [Биковська 

О.В., Вайнола Р.Х., Петрочко Ж.В., Стародубцева І.В.; за заг. ред. І.Д. Беха, Ж.В. Петрочко]. – 

К.:, 2010. – 136 с. 

У посібнику розкриваються концептуальні підходи, технології і досвід організації тематичних 

змін у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку. 

1252 (ІПСП) 

Т 38 

19.3 

Технології організації дозвілля дітей та молоді в громаді: Матеріали майстер-класу – 

Конференція «Інновації у сфері надання соціальних послуг дітям та сім’ям в громаді» - К., 22 

лютого 2008 р. 

б/н(ІПСП) 

Т 41 
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19.3 

Тимчин О.І. Інновації змісту і технологій здорового способу життя / О.І. Тимчин, М.П. 

Коростіль. – Тернопіль: Астон, 2002. – 136 с. 

Методичні рекомендації розраховані для практичного використання в роботі організаторами 

виховного процесу, психологами, педагогічними, працівниками закладів освіти. 

2752 

Т 98 

19.3 

Тютюн, алкоголь, наркотики в молодіжному середовищі: вживання, залежність, ефективна 

профілактика / О. О. Яременко (кєр. авт. коп.). О. М. Балакірєеа, О. О. Стойко та ін.    - К.: 

Державний інститут проблем сім'ї та молоді, Український ін-т соціальних досліджень, 2004. -

Кн. 7. - 196с. 

Ця монографія - одна із серії видань Українського інституту соціальних досліджень та 

Державного інституту проблем сімї та молоді, які містять матеріали для навчання основам 

формування здорового способу життя молоді та впровадження цієї діяльності у практику 

роботи державних і громадських організацій, причетних до розв'язання молодіжних проблем. 

У книзі представлена інформація про психоактивні речовини: тютюн, алкоголь та наркотики 

Подано також ситуаційний аналіз щодо вживання психоактив них речовин в Україні, інші 

статистичні дані, показана особлива актуальність цієї тематики з урахуванням стану здоров'я 

молоді України. Книга містить практичні поради та рекомендації щодо проведення тренінгів з 

профілактики негативних явищ. Наведено матеріали для проведення тренінгів по закріпленню 

теоретичних знань, відпрацюванню наеичок самостійної розробки проектів формування 

здорового способу життя молоді.  

163 (ІПСП) 

Ф 18 

19.3 

Факти для життя: З порадами щодо: безпечного материнства, грудного виховання, розвитку 

дитини, харчування та зростання, імунізації, діареї, ВІЛ/СНІД, та іншого / Міністерство 

України у справах сім’ї, дітей та молоді; Міністерство охорони здоров’я України; 

Міністерство освіти і науки України. – К.: 2004. – 156 с. 

3799 

Ф 50 

19.3 

Фізична культура як неодмінна складова формування здорового способу життя   молоді / О. О. 

Яременко (пер. авг кол.), О.Д. Дубогай, Р.Я. Лєвін, Л.В. Буцька. -К.: Український ін-т 

соціальних досліджень, 2005. - Кн. 6. – 124 с. 

У монографії розглядається значення рухової активності для формування, збереження і 

зміцнення здоров'я молодого покоління, наявний стан справ щодо залучення дітей і молоді 

України до найпростіших форм фізичної культури, спорту для всі. Наведені можливості 

використання легко доступних засобів, методів і вправ, способів організації занять для 

посилення фізкультурно-спортивно і складовою місцевих проектів формування здорового 

способу життя молоді. 

558 (ІПСП); 206(ІПСП) 

Ф 50 

19.3 

Фізична культура як неодмінна складова формування здорового способу життя молоді / О.О. 

Яременко (кер. авт. кол.), О.Д. Дубогай, Р.Я. Левін, Л.В. Буцька. – К.: Український ін-т 

соціальних досліджень, 2005. – Кн.. 6. – 124 с. 
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У монографії розглядається значення рухової активності для формування, збереження і 

зміцнення здоров’я молодого покоління, наявний стан прав щодо залучення дітей і молоді 

України до найпростіших форм фізичної культури, спорту для всіх. 

4285 

Ф 79 

19.3 

Формування здорового способу життя молоді : (Навч.-метод, посіб. для працівників соц. 

служб для сім'ї, дітей та молоді] / Т. В. Бондар, О. Г. Карпенко, Д. М. Дикова-Фаворська та ін. 

- К. : Український ін-т соц. дослід.. 2005. - 116 с.  

Посібник містить матеріали щодо розробки та реалізації соціальних проектів, спрямованих на 

формування здорового способу життя дітей та молоді, профілактику негативних явищ у 

дитячому та молодіжному середовищі, тобто тих видів діяльності, які є неодмінною частиною 

роботи соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Пропонуються варіанти проектів, 

апробованих у межах реалізації українсько-канадського проекту - Молодь за здоров'я-2», 

орієнтованих на різні напрями соціально-виховної роботи: інформацїйно-просвітницьку 

роботу з дітьми та молоддю, роботу з батьками, роботу із засобами масової інформації. 

Наведені методичні матеріали розраховані на соціальних працівників, соціальних педагогів, 

спеціалістів інших галузей, які беруть участь у плануванні, розробці й практичному 

впровадженні соціальних проектів, окремих профілактичних заходів, спрямованих на 

формування у молоді та дітей потреб і навичок здорового способу життя 

478 (ІПСП); б/н (ІПСП); 1283 (ІПСП) 

Ф 79 

19.3 

Формування здорового способу життя молоді в Україні: національна модель "Молодь за 

здоров'я"/ П. Шатц, І О. Яременко І (кер.), О. Балакірєва та ін. — К.: Укр. ін-тсоц. дослідж., 

2005. - 130 с. 

У колективній монографії розглянуті теоретичні підходи та практична модель формування 

здорового способу життя молоді, в основу якої покладено міжгалузевість та багаторівневість 

партнерскої співпраці — головні теоретично обгрунтовані принципи, що зумовлюють успіх 

будь-якої роботи стосовно збереження і зміцнення здоров'я в широкому розумінні. Модель 

була розроблена й апробована на практиці у двох областях України в ході реалізації 

українсько-канадського проекту "Молодь за здоров'я-2", який показав, що саме така діяльність 

щодо формування здорового способу життя молоді є життєздатною та ефективною в умовах 

сучасного українського суспільства і може бути поширена на міста і села всіх регіонів країни. 

187(ІПСП) 

Ф 79 

19.3 

Формування здорового способу життя молоді: проблеми і перспективи / О.Яременко, 

О.Балакірєва, О.Вакуленко та ін. - К: Український ін-т соціальних досліджень, 2000. - 207 с 

У колективній монографії висвітлюється актуальна проблема формування здорового способу 

життя молоді, викладено розуміння поняття здоров'я та його основних складових, досить 

детально представлені результати соціологічного дослідження .з питань здоровіло способу 

життя молоді, наведені приклади реалізації соціальних проектів :Ї проблематики здорового 

способу життя як в Україні, так й в інших країнах, зроблено огляд законодавства України 

щодо формування здорового способу життя, а також запропоновано окремі рекомендації у 

сфері соціальної політики з питань формування здорового способу життя. 

414 (ІПСП); 483(ІПСП) 

Ф 79 
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19.3 

Формування здорового способу життя молоді: стан, проблеми та перспективи: Щорічна 

доповідь Президентові України, Верховній Paді України, Кабінету Міністрів України про 

становище молоді в Україні (за   підсумками   2002   p.).   -   К.:   Державний   ін-т   проблем   

сім'ї  та молоді. 2003. - 250 с 

475(ІПСП) 

Ф 79 

19.3 

Формування здорового способу життя молоді: стан, проблеми та перспективи: Щорічна 

доповідь Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України про 

становище молоді в Україні (за підсумками 2002 р.). – К.: Державний ін-т проблем сім’ї та 

молоді, 2003. – 250 с. 

3724 

Ф 79 

19.3  

Формування здорового способу життя молоді: стратегія розвитку українського суспільства: В 

2-х ч. Ч. 2 / О.О. Яременко (кер. авт. кол.), О.В. Вакуленко, Н.М. Комарова. – К.: Державний 

ін-т проблем сім'ї та молоді, Український ін-т соціальних досліджень, 2004. – кн. 3. – 216 с.  

У монографії представлені: чинна нормативно-правова база та наявна практика реалізації 

державної соціальної політики у сфері формування здорового способу життя молоді; роль і 

можливості різних середовищ і засобів, у тому числі громади та засобів масової інформації 

щодо впливу на вибір способу життя молодими людьми.  

3955; 532(ІПСП); 5 (ІПСП) 

Ф 79   

19.3  

Формування здорового способу життя молоді: стратегія розвитку українського суспільства: В 

2-х ч. Ч.1 / О.О. Яременко (кер. авт. кол.), О.В. Вакуленко, Ю.М. Галустян. – К.: Державний 

інститут проблем сім'ї та молоді, Український ін-т соціальних досліджень, 2004. – 164 с.  

Монографія містить матеріали для навчання основам формування здорового способу життя 

молоді та впровадження цієї діяльності в практику роботи державних і громадських 

організацій, причетних до вирішення молодіжних проблем. У ній представлений сучасний 

погляд світової спільноти на проблему здоров'я людства, описані теоретико-методологічні 

засади формування здорового способу життя.  

3956; 08(ІПСП) 

Ф 79   

19.3  

Формування здорового способу життя молоді: стратегія розвитку українського суспільства: В 

2-х ч. Ч.1 / О.О. Яременко (кер. авт. кол.), О.В. Вакуленко, Ю.М. Галустян. – К.: Державний 

інститут проблем сім'ї та молоді, 2005. – 160 с.  

Монографія містить матеріали для навчання основам формування здорового способу життя 

молоді та впровадження цієї діяльності в практику роботи державних і громадських 

організацій, причетних до вирішення молодіжних проблем. У ній представлений сучасний 

погляд світової спільноти на проблему здоров'я людства, описані теоретико-методологічні 

засади формування здорового способу життя.  

898 (ІПСП) 

Ф 79   

19.3  
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Формування здорового способу життя молоді: стратегія розвитку українського суспільства: В 

2-х ч. Ч.2 / О.О. Яременко (кер. авт. кол.), О.В. Вакуленко, Ю.М. Галустян. – К.: Державний 

інститут проблем сім'ї та молоді, 2005. – 212 с.  

897(ІПСП) 

Ф 79 

19.3 

Формування здорового способу життя української молоді: стан, проблеми та перспективи: 

Матеріали парламентських слухань у Верховній Раді України 26 листопада 2003 року. – К., 

2003. – 71 с. 

3968 

Ф 79 

19.3 

Формування здорового способу життя: активна участь молоді/ Н.М. Комарова, А.Г.Зінченко, 

Д.М. Дікова-Фаворська та ін. – К.: Укр.. ін-т соц. досліджень, 2005. – 88 с. 

У монографії наведені сучасні теоретичні погляди на процес громадського розвитку молоді, 

відомий у світі як „молодіжна участь”; описані практичні шляхи та методи активної участі 

молоді в діяльності щодо формування здорового способу життя, зокрема, конкретні приклади 

молодіжної участі, реалізованих у межах українсько-канадського проекту „Молодь за 

здоров’я-2”. 

4286; 397 (ІПСП) 

Ф 79 

19.3 

Формування здорового способу життя: київський досвід / Н.М. Комарова, П.Шатц, О.О. 

Яременко. – К.: УІСД, 2001. –56 с. 

У книзі розкривається досвід реалізації у м. Києві Українсько-канадського проекту “Молодь за 

здоров’я” та створення на цій основі практичної моделі, яка може бути адаптована і 

застосована для формування здорового способу життя молоді в усіх регіонах України. 

1072 

Ф 79 

19.3 

Формування здорового способу життя: Навч. посіб. для слухачів курсів підвищення 

кваліфікації держ. службовців / О.О. Яременко та ін. – К.: УІСД, 2000. – 232 с. 

У посібнику висвітлюються актуальність проблеми здоров’я людини і шляхи їх розв’язання 

загальновизнаними у світі засобами формування здорового способу життя, розуміння 

феномена здоров’я і його основних складових, теорія і методика формування здорового 

способу життя, сучасний стан здоров’я дітей і молоді України, напрями розроблення 

соціальної політики щодо здоров’я, екологічні, інформаційні, громадські, законодавчі аспекти 

діяльності по формуванню здорового способу життя населення на підставі передового 

вітчизняного і світового досвіду. 

559; 107 (ІПСП) 

Ф 79 

19.3 

Формування здорового способу життя: стратегія для України / Українсько-канадський проект 

“Молодь за здоров’я”– К., 2001. –24 с. 

1075 

Ф 79 

19.3 
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Формування навичок здорового способу життя в дітей і підлітків / Н.Ю.Максимова, 

А.Й.Капська, О.Г.Карпенко. – К.: Ніка-Центр, 2001. – 264 с. 

У навчально-методичному посібнику розглянуто психологічні проблеми попередження 

тютюнокуріння, вживання дітьми та підлітками алкоголю й наркотиків. Розкрито умови 

виникнення в них особистісної схильності до цих згубних звичок. Надані рекомендації щодо 

превентивної освіти й виховання та корекції особистості підлітків, що складають групу 

ризику, а також шляхи та методи формування в них орієнтації на здоровий спосіб життя. 

880 – 2 екз. 

Ф 79 

19.3 

Формування сексуальної культури молоді І Балакірєва О. М., Галустян Ю М., Коре гін О. Я., 

Новицька В. П., Цисар І.. Яременко О. О. - X.: Державний інститут проблем сімї та молоді, 

Український ін-т соціальних досліджень, 2004. - Кн. 9. - 132 с. 

У монографії охарактеризовано сучасний стан сексуальної культури молоді, розглянуто 

медико-соціальний контекст сексуального життя, представлені проблемні питання, пов'язані з 

формуванням сексуальної культури та просвіти молодих людей. Розраховано на тренерів, які в 

межах українсько-канадського проекту "Молодь за здоров' я-2" (2003-2007 pp.) 

здійснюватимуть підготовку фахівців із формування здорового способу життя молоді у 

регіонах України, на безпосередніх учасників упровадження місцевих проектів формування 

здорового способу життя молоді -державних службовців і службовців місцевого 

самоврядування, працівників організацій охорони здоров'я, освіти і науки, сімї та молоді, 

культури і мистецтва, фізичної культури і спорту, центрів соціальних служб для молоді, 

лідерів громадських організацій. 

205(ІПСП) 

Ч 44 

19.3 

Чепига М. П., Чепига С.М. Стимуляція здоров'я та інтелекту. — 2-ге вид., перероб. і доп. — 

К.: Знання, 2006. — 347 с. 

У пропонованій книзі вперше комплексно висвітлюється проблема оздоровлення людини, 

стимулюючого впливу яа навчання і працездатність енергетики музики, запахів, кольорів, 

довкілля. Матеріали книги можуть використовуватись при вивченні курсів "Основи 

валеології", "Основи безпеки життєдіяльності", "Людина та її здоров'я", "Загальна гігієна 

людини", "Основи загальної екології", "Екологія людини" тя "Стимулятори інтелекту". 

4430 

Ч 90 

19.3 

Чумаков Б.Н. Основы здорового образа жизни. Учебное пособие. — М.: Педагогическое 

общество России, 2004. - 416 с. 

Издание включает тексты 17 лекций, в которых отражены многочисленные теоретические и 

практические вопросы, обозначены факторы, влияющие на состояние здоровья человека. 

Содержание книги соответствует программе Министерства образования РФ по дисциплине 

«Основы здорового образа жизни». В книге подробно анализируются данные по социальной 

медицине, физиологии, двигательной активности, психогигиене и экологии челонека. 

Рассматриваются вопросы интимных отношений, культуры общення іі быту, учебе и труде. 

1733 

Ш 84 

19.3 
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Шполяншина: одвічні істини здоров'я . З досвіду роботи району щодо реалізації українсько - 

канадського проекту „Молодь за здоров'я-2". - Шпола ресурсний інформаційно- методичний 

ресурсний центр українсько - канадського проекту „Молодь за здоров’я-2" , 2005., 148 с. 

У книжці розкривається досвід реалізації у м. Шиолі та с Матусів Шполянського району 

Черкаської області українсько - канадською проекту „Молодь за здоров'я-2''та створення націй 

основі практичної моделі, яка може бути застосована для формування здорового способу 

життя молоді в межах району, області та усіх регіонах України. Результати роботи учасників 

проекту, матеріали періодичних видань, творчі звіти установ та організацій- реа.шаторів 

грантових просрам, копії документів, відеоматеріали дали можливість укласти цю книгу. 

Знімки директора фогосалону »Conika» D. Криська та волонтерів міського інформаційно - 

методичного ресурсного центру українсько -канадською проекту „Молодь за здоров'я-2" 

доповнили зміст книги. 

4320 

А43 

19,3 

Актуальні проблеми здоров’язбереження в молодіжному середовищі ХХI століття: матеріали 

Наук. Конференц./ упоряд. Л.Г.Горяна ,Н.О. Терентьєва – Черкаси:, 2013. – 208 с. 

б/н 

 

19.3 

Популяризація здорового способу життя серед учнівської молоді : навч. посіб., 2-е вид., 

перероб. і доповн. / Н.Захарова, О.Гуренко. – Донецьк : ЛАНДОН- ХХІ, 2011. – 214 с. 

Навчальний посібник є доповненим виданням, яке було надруковано у 2009 р. та розраховано 

на науковців, викладачів, соціальних педагогів, студентів вищих навчальних закладів  та всіх 

тих, хто цікавиться проблемами популяризації здорового способу життя. 

1570 

 

20. Медико – соціальні основи здоров’я (ЗСШ). 

А65  

20 

Андреев Ю.  Новые «Три кита здоровья». — СПб.: Питер, 2007. — З84 с. 

Самая известная книга по комплексному оздоровлению человека «Три кита здоровья» стала 

для миллионов людей как бы «откровением от Юрия». Она «вилась «первоатомом большого 

нзрыва» общественного интереса к проблеме сохранения своего здоровья. Смело ножно 

сказать, что пи один из ее практических советов не устарел. Книга выдержала самую сур«в;то 

проверку — временем. Однако его неумолимое движение потребовало новых ответов на 

вопрос; как сохранить здоронье, бодрость духа, связь с природой, чистый орі'аниім в резко 

изменившихся условиях современного мира? 

4418  

А 89 

20 

Аряєв М.Л., Клименко В.А., Кожем’яка А.І., Фьоклін В.О. Атопічний дерматит у дітей – К., 

2006. – 88 с. 

У монографії узагальнено літературні дані та дослідження авторів з проблеми атопічного 

дерматиту у дітей. Представлено епідеміологію, етіологію, механізми розвитку, клініку, 

діагностику та дмфєренційну діагностику атопічного дерматиту, описано сучасні методи 

лікування, реабілітації таї профілактики атопічного дерматиту у дитячому віці. 

579 (ІПСП) 
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Б 24 

20 

Барден Ингебург, Фогель Альфред, Водрашке Георг Домашний уход за больными. Большая 

книга советов «ТРИАС» - Львов, 2001. – 292 с. 

32 (ІПСП) 

В 11 

20 

Волков В.В., Корнійчук В.П., Корнійчук Л.П., Хом’як К.Д. Система охорони здоров’я 

суспільства – К., 2007. – 144 с. 

У книзі представлено дійовий механізм ефективного переведення існуючої системи охорони 

здоров’я населення на якісно новий рівень надання медичної допомоги і послуг у ринковому 

середовищі. 

1137 (ІПСП) 

Г 52 

20 

Главник О. П. Як допомогти дітям і молоді у збереженні психічного здоров'я. - К.: Укр. ін-т 

соц. дослід»., 2005. - 116 с.  

Монографія містить матеріали щодо деяких критеріїв психічного здоров'я та вікових 

особливостей психіки дітей і молоді, найбільш поширених джерел, з яких походять загрози 

психічному здоров'ю молодого покоління. Увазі читачів пропонуються досить нескладні 

практичні методи сприяння збереженню психічного здоров'я, які з успіхом можуть вико-

ристовувати не лише спеціально підготовлені професіонали-психологи, а й соціальні педагоги, 

соціальні працівники, інші фахівці, які беруть участь у розробці та реалізації соціальних 

проектів, спрямованих на формування здорового способу життя в дитячому та молодіжному 

середовищі, профілактику виникнення психологічних проблем і відхилень у нормальному 

розвиткові. Наведені методичні матеріали для проведення тренінгів щодо сприяння 

збереженню психічного здоров'я як невід'ємної частини загального процесу формування у 

молоді й дітей потреб і навичок здорового способу життя. Видання розраховане на широке 

кого спеціалістів різних галузей, які беруть участь у роботі щодо збереження і зміцнення 

здоров'я молодого покоління. 

79 (ІПСП) 

Д 43 

20 

Дзятковская Е.Н., Колесникова Л.И., Долгих В.В. Информационное пространство и здоровье 

школьников. — Новосибирск: Наука, 2002. - 132 с. 

Монография посвящена изучению состояния здоровья младших школьников, различающихся 

индивидуально-типологическими когнитивными характеристиками, в условиях разных систем 

обучения. Рассмотрены реабилитационные возможности учебного информационного 

пространства в комплексной терапии при некоторых неврологических нарушениях. 

669 (ІПСП) 

Й 75 

20 

Йододефіцит та моніторинг програм йодної профілактики. Методичні рекомендації – К., 2004 

– 34 с. 

667(ІПСП) 

І-74 

20 
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Інфекційні хвороби, що набули соціального значення // Додаток до підручника з основ 

медичних знань для студентів усіх спеціальностей вищих навчальних закладів – К., 2006. – 56 

с. 

б/н (ІПСП) 

К 63 

20 

Комплексный анализ деятельности клиники, дружественной к молодежи: Методические 

рекомендации. – СПб, 2008. – 64 с. 

Методические рекомендации, посвященные комплексному анализу деятельности клиники, 

дружественной к молодежи, предлагаются вниманию руководителей учреждений лечебно-

профилактической помощи матерям и детям, акушеров-гинекологов, педиатров, а также всех 

специалистов, принимающих участие в работе по охране здоровья. 

б/н (ІПСП) 

К 63 

20 

Комплексный подход к изучению проблемы выпускников детскихт учреждений  социального 

попечения в Восточной Европе и Великобритании (учебное пособие) – М., 2002 

Работа выполнена в рамках проекта Темпус - Тасис - JEP -10412-98 "Управление службами 

охраны здоровья матери и ребенка" 

426 (ІПСП) 

М 12 

20 

Магістеріум «Соціальна робота і охорона праці». Випуск 15 – К., 2004. – 93 с. 

73 (ІПСП) 

М 74 

20 

Мойсак О.Д. Основи медичних знань і охорони здоров'я: Навчальний посібник. - 4-те вид., 

виправлене та доповнене. - К.: Арістей, 2007. - 616 с.  

У навчально-методичному посібнику подано матеріал відповідно до навчальних програм 

курсів "Основи медичних знань і охорони здоров'я" та "Педіатрія". У посібнику висвітлені 

окремі питання історії розвитку педіатрії в Україні, періоди дитячого віку. їх коротка 

характеристика. Розглянуто внутрішньоутробний період розвитку та аплив шкідливих 

чинників на організм майбутньої дитини. Викладено гігієнічні основи виховання здорової 

дитини. Окремі розділи посібника дають відомості про спостереження та догляд за хворою 

дитиною на догоспітальному етапі, найпростіші методи фізіотерапії, лікарські препарати та 

способи їх застосування. 

4373 

Н 17 

20 

Надання медико-соціальних послуг дітям та молоді на основі дружнього підходу: Методичні 

рекомендації. – Київ, 2008 

789 (ІПСП) 

Н 192 

20 

Назарова Е.Н. Основы социальной медицины: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / 

Е.Н. Назарова, Ю.Д. Жилов. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 368 с. 

Изложны современные положення, касающиеся социальных вопросов медицины. 

Рассмотрены проблемы охраны здоровья отдельных социальных групп населения, а также 
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социальные и экологические факторы, формирующие и разрушающие здоровье. Приведены 

основне направления соціально-медицинских технологий помощи больным с той или иной 

паталогией, реабилитации инвалидов, охраны материнства и детства, соціально-медицинской 

просветительской деятельности. 

4417 

Н 34 

20 

Научный журнал «Управление здравоохранением». №1/2003 (№8) 

б/н (2 екз.) 

Н 34 

20 

Научный журнал «Управление здравоохранением». №2/2002 (№6) 

б/н (ІПСП) 

Н 34 

20 

Научный журнал «Управление здравоохранением». №2/2003 (№9) 

б/н (ІПСП) 

О 49 

20 

Окамото Гері Основи фізичної реабілітації // Перекл. З англ. – Львів: Галицька видавнича 

спілка, 2002. – 325 с. 

1078 (ІПСП) 

О – 75 

20 

ОСНОВИ ЗДОРОВ'Я (Експериментальний посібник для учнів) (ІІ віковий рівень) / Тетяна 

Бойчєнко, Наталія Колотій. - К.: Державний інститут проблем сім'ї та молоді, Український ін-т 

соціальних досліджень, 2004. - 112 с.  

Експериментальний посібник „Основи здоров'я" (II рівень) розрахований на учнів 7-8 класів, 

які поминають вивчення курсу. Посібник містить матеріали стосовно фізичної, соціальної, 

психічної і духовної складових здоров'я. Кожний розділ представлений теоретичними 

матеріалами та практичними завданнями, які допоможуть учням дізнатися про здоров'я та 

сформувати навички здорового способу життя. 

 

О – 75 

20 

Основи медсестринського догляду. Ілюстрований посібник – Львів, 2004. – 651 с. 

Розглянуто історію становлення медсестринської справи та її сучасні завдання, основні 

питання догляду медичної сестри за хворими терапевтичного профілю під час невідкладних 

станів, висвітлено найновіші здобутки сучасної медицини, оптимальні тлумачення хвороб 

різних органів, їхню симптоматологію, методи дослідження, критерії диференціальної 

діагностики, рекомендації стосовно лікування, опіки, критеріїв одужання та навчання пацієнта 

і проаналізовано сучасні моделі сестринської справи. Основну увагу звернуто на 

медсестршські діагнози та способи втручань. 

894 (ІПСП) 

О-75 

20 
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Основы физиологии и гигиены детей и подростков с методикой преподавания медицинских 

знаний: Учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений. – М.: Издательский центр 

«Академия», 1999. – 144 с. 

Кроме теоретического материала по физиологии и гигиене детей и подростков, книга 

содержит конкретный методический материал для преподавания основ медицинских знаний. 

1077 (ІПСП) 

П 55 

20 

Помощь помощникам: социально-психологическое сопровождение социальных работников. 

Научно-методический сборник статей / Под редакцией Осуховой Н.Г. - М, 2006 

Сборник издан в рамках проекта BL016 «SOS!!! Help for Beslan!!! "Социально-

психологическая поддержка социальных работников г.Беслана, выполнявших 

профессиональную деятельность в экстремальных ситуациях"- в рамках Программы "Беслан" 

при поддержке CAF (Charities Aid Foundation) 

4368 

Р 64 

20 

Розвиток Ініціативи "Лікарня, доброзичлива до дитини" в лікувально-профілактичних 

закладах охорони здоров'я матері та дитини України. Методичні рекомендації. 2003. — 72 с. 

Методичні рекомендації розроблено з метою підвищення ефективності надання лінувально-

профілактичної допомоги дітям та матерям шляхом впровадження сучасних принципів 

ведення лактації і грудного вигодовування на етапах жіночої консультації, родопомічних 

закладів, дитячих поліклінік, Методичні рекомендації з питань розвитку ініціативи "Лікарня, 

доброзичлива до дитини". 

341 (ІПСП) 

С 12 

20 

Савенкова І. І. Хронопсихологічне прогнозування перебігу захворювань у психосоматичних: 

[монографія] / Ірина Іванівна Севенкова. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – 320с.  

У монографії викладені теоретико-методологічні та практичні основи одного з 

найперспективніших напрямів психосоматичного підходу щодо діагностики, корекції та 

профілактики психосоматичних захворювань, який засновується на хронопсихологічному 

прогнозуванні перебігу цих порушень. 

1508 (ІПСП) 

С 52 

20 

Смулевич А. Б. Депрессии при соматических и психических заболеваниях. — М.: 

Медицинское информационное агентство, 2007. — 432 с. 

Монография продолжает серию посвященных этой актуальной проблеме изданий («Депрессии 

в общемедицинской практике» М., 2000; «Депрессии в общей медицине» М., 2001], но не 

является прямым дополнением предшествующих работ. Наряду с пересмотренными и 

существенно переработанными сведениями, отражающими прогресс в области изучения 

депрессий, наблюдающихся при соматических заболеваниях, в самостоятельный раздел 

впервые выделены депрессии при психических заболеваниях. Представлена типологическая 

характеристика депрессий на различных этапах течения шизофрении (в продроме, в 

лостприступном и реэидуальном периоде: постпсихотические, в том числе нейролептические 

и постшизофренические депрессии).  

4448 
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С 52 

20 

Смулевич А.Б. Депрессии в общей медицине: Руководство для врачей — М.: Медицинское 

информационное агентство, 2007. — 256 с. 

В предлагаемой вниманию читателя книге д-ра мед. наук, академика РАМН, профессора, 

заслуженного деятеля науки РФ А.Б.Смулевича представлены новейшие данные о 

биологических основах, эпидемиологии, психопатологии, клинике и диагностике депрессий, 

наблюдающихся в общемедицинской практике. Работа представляет собой второе, 

переработанное и дополненное издание монографии "Депрессии в общемедицинской 

практике" (М, 2000). Соответствующие разделы расширены и дополнены сведениями, 

отражающими развитие представлений о типологическом построении депрессий, иі 

нозологии, связи с прециптирующими факторами, что имеет принципиальное значение для 

выбора адекватной терапии. Раздел, посвященный лечению депрессий в учреждениях общеме-

дицинской сети, занимает в книге особое место. Такие аспекты, кач алгоритмы терапии 

психотропными средствами, их альтернативное введение, использование фитотерапии, 

рассматриваются в работе впервые. 

4475 

С 69 

20  

Социально-психологические и медицинские аспекты жестокости. Информационный, научный 

журнал / Под. ред. И. Фоминой.– К.: Сфера, 2001. – №1. – 123 с. 

1017 

С 91 

20 

Сучасні підходи до профілактики йододефіцитних захворювань у населення України. 

Матеріали для тренерів та модераторів із проведення семінарів. - Дитячий Фонд ООН, Центр 

сучасних Інформаційних технологій та візуальних мистецтв, 2004. – 136 с. 

646 (ІПСП) 

Т 31 

20 

Тель Л.З. Патологическая физиология: Интерактивный курс лекций / Л.З. Тель, С.П. 

Лысенков, С.А. Шастун. — М., ООО «Медицинское информационное агентство», 2007.-672 с. 

Представляемое учебное пособие содержит в себе достаточно полное изложение материала по 

патологической физиологии, предусмотренного рамками программы полготовки врача общего 

профиля. Первая часть руководства посвящена общим вопросам, вторая часть — частным 

вопросам патофизиологии. Пособие иллюстрировано сксма-ми, что облегчает восприятие 

предстаатяемого материала. 

4446 

Т 66 

20 

Требования биоэтики: Медицина между надеждой и опасениями: Сб. ст./Под рук. Ф. Бриссе-

Виньо, при уч. Б.Ажшенбом-Бофти: Пер. с фр. – К.: Сфера, 1999. – 248 с. 

В материалах сборника освещены различные аспекты биоэтики, авторами которых являются 

известные французские специалисты. Сборник представляет интерес не только для медиков, 

но и для философов, юристов, психологов, социологов, журналистов. 

б/н (ІПСП) 

 

20.1 Психіатрія 
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А 64 

20.1 

Ананьев В. А. Практикум по психологии здоровья. Методическое пособие по первичной 

специфической и неспецифической профилактике.— СПб.: Речь, 2007. — 320 с. 

Данная книга является неотъемлемым продолжением книги «Концептуальные основы 

психологии здоровья». В древние времена отмечали: «Мудрость без метода бездейственна, а 

метод без мудрости слеп». В этой книге дана иллюстрация применения теории в практике. 

Представлены результаты мониторинга психического и психосоматического здоровья 

школьников России. Описаны научно апробированные программы по профилактике 

девиантных форм поведения, зависимости от психоактивных вешеств у подростков, 

методические рекомендации по неспецифической профилактике общего девиантного 

синдрома адаптации среди младших школьников. Представлен практикум по освоению 

методов саморегуляции. В книге даны отдельные методики для оценки саногенетических и 

патогенетических аспектов здоровья человека. Поэтому пособие необходимо не только 

студентам, изучающим «Психологию здоровья» как дисциплину в гуманитарных вузах, но и 

психологам, психотерапевтам, врачам, валеологам, педагогам — всем, кто исследует здоровье 

с точки зрения холистического (биопсихосоциального) подхода. 

4365 

Б 48 

20.1 

Бердникова Ю. Мир ребенка. Развитие психики, страхи, социальная адаптация, интерпретация 

детского рисунка. - СПб.: Наука и Техника, 2007. - 288 с.  

Новая книга известного психоаналитика Ю. Бердниковой открывает нам тайны становления 

детской психики, приотворяет двери в загадочный и волшебный нир ребенка, его страхов, 

переживаний и сновидений. Книга поможет родителям разобраться в особенностях детского 

мышления, решить конфликтные ситуации, понять глубокий смысл детских рисунков. 

4597 

Г 52 

20.1 

Главник О. П. Як допомогти дітям і молоді у збереженні психічного здоров'я. - К. : Укр. ін-т 

соц. дослідж., 2005. - 116 с. 

Монографія містить матеріали щодо деяких критеріїв психічного здоров'я та вікових 

особливостей психіки дітей і молоді, найбільш поширених джерел, з яких походять загрози 

психічному здоров'ю молодого покоління. Увазі читачів пропонуються досить нескладні 

практичні методи сприяння збереженню психічного здоров'я, які з успіхом можуть вико-

ристовувати не лише спеціально підготовлені професіонали-психологи, а й соціальні педагоги, 

соціальні працівники, інші фахівці, які беруть участь у розробці та реалізації соціальних 

проектів, спрямованих на формування здорового способу життя а дитячому та молодіжному 

середовищі, профілактику виникнення психологічних проблем і відхилень у нормальному 

розвиткові. Наведені методичні матеріали для проведення тренінгів щодо сприяння 

збереженню психічного здоров'я як невід'ємної частини загального процесу формування у 

молодій дітей потреб і навичок здорового способу життя. Видання розраховане на широке 

коло спеціалістів різних галузей, які беруть участь у роботі щодо збереження і зміцнення 

здоров'я молодого покоління. 

421 (ІПСП) 

Г 60 

20.1 
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Голдберг Д., Хаксли П. Распространенные психические растройства: биосоциальная модель. – 

К., 1999. – 256 с. 

Даннай монографияпосвящена описанию достижения социальной и биологической 

психиатрии. 

1070 (ІПСП) 

Д 67 

20.1 

Доненко И.Е., Беседина Л.В., Вещугина Т.С. Возможности и перспективы развития 

общественного движения в сфере психического здоровья. Методическое пособие. Выпуск 4 – 

М., 1999. – 28 с. 

В методическом пособии содержится материал о делях, задачах и основных этапах развития 

деятельности общественных групп самопомощи. В эснову предложенных методических 

рекомендаций толожен опыт работы московской общественной группы "Поддержка" из числа 

родственников душевнобольных, созданной в рамках проекта "Наши трава в наших руках". 

Оно познакомит Вас также с летодикой проведения тренингов по активизации деятельности 

этих групп. 

б/н (ІПСП) 

Ж 12 

20 

Жабинец И. М. Семейная азбука при болезни Альцгеймера (техника психологической 

безопасности). – К.: «Интерлинк», 2004. – 56 с. 

Освещены вопросы по уходу за больными болезнью Альцгеймера в домашних условиях. 

Приведены практические советы для тех, кто ухаживает в семье за людьми, страдающими 

одной из форм старческого слабоумия. Даны рекомендации по обустройству жилья с целью 

предотвращения несчастных случаев. Для минимизации личностного и эмоционального 

стресса предложены правила техники психологической безопасности для лиц, ухаживающих 

за психически больными пожилыми людьми. 

б/н (ІПСП) 

 

И 75 

20.1 

Иовчук Н. М., Северный А. А., Морозова Н. Б. Детская социальная психиатрия для 

непсихиатров.— СПб.: Питер, 2006. — 416 с. 

Цель книги — предоставить специалистам широкого профиля, работающим с детьми, 

подростками и их семьями, возможность расширить свой кругозор систематизированными 

лнаниями в области пограничной психиатрии с акцентом преимущественно на социальных 

аспектах психических расстройств в детско-подростковом возрасте — механизмах, школьной 

и социальной дезадаптации детей и подростков, социальном прогнозе, методи комплексной 

(междисциплинарной) профилактики, коррекции, реабилитации и реадаптации у детей и 

подростков с различными видами психической патологии. 

4390 

Л 66 

20.1 

Личко А. Е. Типы акцентуацій характера и психопатий у подростков. – М.: ООО АПРЕЛЬ, 

ЗАО Изд-во ЭКСМО-Пресс, 1999. – 416 с. 

Типология характеров, разработанная известным российским психіатром А. Е. Личко и 

представлення в данной книге, встает в один рядс типологиями Кречмера, Шелдона, 

Леонгарда, Райха и др., обогащая наше понимание психологи человека.  
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В книге дано описание основних типов психопатий и акцентуацій характера, видов 

психопатических нарушений поведения – делинквентность, побеги из дома, ранняя 

алкологизация и др.., а также подростковые личностные реакции, лежащие в основе этих 

нарушений: реакции эмансипации, группирования со сверстниками и т.д. 

392 

 

М 12 

20.1 

Магістеріум. Випуск 25 «Соціальна робота і охорона здоров’я» - К., 2006 

б/н (ІПСП) 

М 29 

20.1 

Маруненко І. М. Генетика людини з основами психогенетики : навч. посіб. для студ. вищих 

навч. закл. / І. М. Маруненко, О. В. Тимчик, Є. О. Неведомська. – К. : Київ, ун-т імені. Б. 

Грінченка, 2011. – 232 с. 

У посібнику, що побудований як курс лекцій, подано сучасну інформацію з галузей генетики, 

психогенетики, цитології, молекулярної біології, біотехнології тощо, а також глосарій, який 

сприятиме засвоєнню студентами вищих педагогічних закладів генетичних термінів і понять. 

Після викладу навчального матеріалу вміщено питання для самоконтролю засвоєння знань 

студентів. 

1372 (ІПСП) 

М 46 

20.1 

Мекереи, Эрвин ван «Все или ничего». Информация и советы для патентов с пограничным 

расстройством личности и их окружения — К.: Сфера, 2000. — 68 с.  

В книге простым и понятным языком описаны характер, причины возникновения и 

возможности лечения пограничного расстройства личности. Книга адресована больным и их 

близкому окружению а может оказать существенную помощь медицинским работникам. 

б/н (ІПСП) 

О-14 

20.1 

Журнал «Обзор современной психиатрии». Специальный выпуск – №8(4), 2000 

607 (ІПСП) 

Р 70 

20.1 

Визнання голосів: Пер. з англ./ М. Ромм, С. Ешер, — К.: Сфера, 1998. - 282 с 

У книзі всебічно розглядається явище, яке полягає, в тому, що людина чує голоси. На її 

сторінках дається теоретичне пояснення даного феномена з погляду різноманітних напрямків 

психології та психіатри, а також із позапсихіатричних позицій (з точки зору містицизму, 

парапсихології, спіритизму, теософії тощо). Найціннішим для тих, хто чує голоси, є, скоріш за 

все, опис технік, які дають змогу більше контролювати голоси, адаптуватись до них і 

нормально жити в суспільстві. 

283 (ІПСП) 

С 62 

20.1  

Сонник Г. Т. Психіатрія: Підручник /Г.Т. Сонник, O.K. Напрєєнко, A.M. Скрипніков.- К.: 

Здоров'я, 2006. — 432 с. 
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У підручнику, який складається з двох частин, розглянуто загальні та окремі питання 

психіатрії. У першій частині висвітлено основні положення загальної психопатології й 

симптоматики психічних захворювань, друга частина присвячена клінічній психіатрії, 

здебільшого захворюванням, знання яких необхідне для майбутніх лікарів-стоматологів. 

4511 

Т 48 

20.1 

Ткаченко М., Король I, Ткаченко Л. Формування громадської думки в галузі прав дітей з 

психіатричними діагнозами. - К.: Арктур-А, 1999.- 72 с. 

286 (ІПСП) 

Т 52 

20.1 

Толковый словарь психиатрических, психологических, социальных терминов / Сост. 

И.Доненко. - М.: РОБОИ, 2000. – 56 с. 

355 (ІПСП) 

Ю 83 

20.1 

Юрченко В.М. Психічні стани людни: системний опис: Монографія. - Рівне, 2006. - 574 с. 

В монографії представлена спроба використання системного підходу в якості методологічного 

засобу вирішення одного з актуальних завдань сучасної психології - інтеграції та 

систематизації психологічних знань взагалі й про психічні стани людини зокрема. Докладно 

викладені процедури та результати трьох етапів проведеного системного дослідження: 

особливості формування уявлень про системну природу поняття "психічний стан" як модель 

відповідного явища людської психіки; системні характеристики психічного стану; системні 

описи таких груп психічних станів, як емоційні, вольові, мисленнєві, перцептивні, змінені. 

4377 

О61 

20 

Опікунська рада при закладі охорони здоров’я : як створити й організувати ефективну роботу. 

Інформаційно - методичний посібник / автори: І.Головончук, Д.Непочатова, Л.Сідєльнік; за 

заг. ред. Л.Сідєльнік  - К., 2013. – 64 с. 

 

Посібник надає інформацію, як побудувати ефективну систему управлінням закладом та 

отримати значні переваги від грамотного використання такого інструменту залучення 

додаткових ресурсів на потреби медичного закладу ,як опікунська рада 

б/н 

20.2 Репродуктивне здоров’я. 

А 64 

20.2 

Аналітичний огляд законодавчого забезпечення охорони репродуктивного здоров’я в Україні. 

Жилка Н.Я. – К., Видавництво Раєвського, 2005. - 96 с. 

Метою даного аналітичного огляду є надання сучасної інформації з питань законодавчого 

забезпечення охорони репродуктивного здоров’я (РЗ) в Україні спеціалістам, що займаються 

плануванням та реалізацією заходів у сфері РЗ, демографії, планування сім’ї, та профілактики 

ВІЛ/СНІДу. 

814 (ІПСП) 

А 86 

20.2 



536 

 

Артюнина Г. П., Игнатькова С. А. Основы медицинских знаний: Здоровье, болезнь и образ 

жизни: Учебное пособие для высшей школы. — 4-е изд., перераб. — М.: Академический 

Проект; Гаудеамус, 2008. — 560 с.  

Авторы книги — преподаватели кафедры охраны здоровья детей Псковского педагогического 

института: доктор медицинских наук Артюнина Галина Петровна, доктор медицинских наук 

Игнатькова Светлана Александровна. В книге рассматриваются теоретические вопросы 

определения здоровья, болезни, предболезни, здорового образа жизни. Особое внимание 

уделено ознакомлению будущих педагогов с правами пациентов в области здравоохранения 

на основе действующего законодательства. Книга содержит пропедевтический курс по 

инфекционным и неинфекционным болезням (болезням цивилизации), неотложной помощи и 

уходу за больными на дому. 

4372 

Б 81 

20.2 

Бондаренко С.Г. та інші. Основи консультування з питань репродуктивного та сексуального 

здоров’я: навчально-методичний посібник – К., 2004. – 248 с. 

В посібнику розглядаються загальні аспекти консультування та актуальні проблеми 

консультування представників різних цільових груп з питань репродуктивного та 

сексуального здоров’я. 

1050 (ІПСП) 

Б 87 

20.2 

Братусь І.В. Жіноча молодь та здоров’я: свідомий вибір: Науково-метод. посібник / Автор-

упоряд.: І.В. Братусь, А.В. Гулевська-Черниш, Т.А. Кінська. – К.: Науковий світ, 2006. – 207 с. 

У науково-методичному посібнику проаналізовано фізіологічні особливості жіночого 

організму та основні компоненти репродуктивного здоров’я дівчат-підлітків та молодих 

жінок, вміщено методичні рекомендації та програму проведення тренінгу з проблеми 

зміцнення та збереження репродуктивного здоров’я. 

4185 

Г 57 

20.2 

Говорун Т., Кікінежлі О. Стать та сексуальність: психологічний ракурс. Навчальний посібник. 

— Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 1999, — 384 с. 

В посібнику Йдеться про сексуальну поведінку людини і освоєння нею статевих ролей жінки 

та чоловіка, прояви сексуальності в дитячому і дорослому віці, гармонію інтимності і кохання, 

норму та патологію сексуальної поведінки, вплив батьків та соціального оточення на статеве 

виховання особистості. 

4585 

Д 58 

20.2 

Довідник з питань репродуктивного здоров'я Під редакцією проф. Гойди Н.Г - К., Вид-во 

Раєвського, 200, 128 с. 

Метою довідника з питань репродуктивного здоров'я (РЗ) є надання сучасної інформації 

особам, які займаються плануванням та реалізацією заходів у сфері РЗ, демографії, плану-

вання сім'ї та профілактики ВІЛ/СНІДу. Довідник містить сучасну інформацію про основні 

політики, програми та нормативні документи у сфері РЗ та профілактики ВІЛ/СНІДу, а також 

розкриває шляхи їх реалізації за допомогою адвокації, міжгалузевого підходу та залучення 

громадськості. 
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б/н (ІПСП) 

Д 70 

20.2 

Доступ ВІЛ-позитивних жінок до якісних послуг з охорони репродуктивного здоров’я та 

материнства: Аналітичний звіт / О. М. Балакірєва, Е. Екман, О. Г. Левцун. – К.: Видавництво 

Раєвського, 2004. – 112 с. 

В аналітичному звіті висвітлюються проблеми, з якими стикаються ВІЛ-позитивні жінки при 

зверненні за послугами з охорони репродуктивного здоров’я та материнства в Україні. 

3979 

Ж 72 

20.2 

Жінки за оздоровче харчування // Порохняк-Гановська Л.А., Руднєв М.І., Карпенко П.О., 

Коломієць О-А., Постригач Н.О., Дерев'янко Л.П., Горчакова Л.А., Божок О.В., Рогожин Б.А., 

Попович І.Л., Осадців І.В., Побережник Р.А. — Київ, 1998. — 54 с. 

2036 

Ж 92 

20.2 

Журналистам о репродуктивном и сексуальном здоровье: Пособие / Б.М. Ворник, Н.Я. Жилка, 

В.П. Коломиец, К.А. Талаласв; Под. ред. Б.М. Ворника. — К.: ИЦ «Семья», 2003. - 192 с. 

В данном пособии обобщена полезная и достоверная информация о репродуктивном и сексу-

альной здоровье, о профилактике ВИЧ'СПИД и инфекций, передаваемых половым путем, 0 

профилактике секеуального насилия по отношению к детям и молодежи, о работе 

международных организаций Приведены статистические показатели сексуального и 

репродуктивного здоровья за последние 10 лет. 

581 (ІПСП) 

З-41 

20.2 

Збереження та зміцнення репродуктивного здоров'я підлітків тя молоді: потенціал громади: 

Метод, матеріали до тренінгу / Авт.-упоряд- Н. В.3имівэць; 3аз аг. ред. Г. М. Лактіонової. – К.: 

Наук. світ, 2006.  

У методичних матеріалах висвітлено проблеми репродуктивного здоров'я підлітків та молоді у 

філософському, соціальному та соціально-педагогічному аспектах. Розглянуто можливості 

громади у збереженні та зміцненні репродуктивного здоров "я. 

202 (ІПСП); 290(ІПСП) 

Л 84 

20.2 

Лукащук-Федик С. В. Репродуктивна культура особистості: Навчальний посібник. - 

Тернопіль: Астон, 2004. - 176 с. 

Навчальний посібник містить систематизований виклад питань стосовно статевого виховання 

молоді. В доступній формі висвітлено питання фізіологічних особливостей та психології статі. 

Надано інформацію з питань цивілізованого планування статевого спілкування, профілактики 

абортів, попередження захворювань, шо передаються статевим шляхом. В окремий розділ 

винесено питання формування сексуальності людини та можливі статеві відхилення. 

Характерною ознакою посібника t поєднання пасивного сприйняття викладеного матеріалу з 

активною працею над ним. Цьому сприятимуть питання для самоконтролю і логічного 

мислення, а також тестові завдання до кожного розділу. 

212 (ІПСП) 

М 15 
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20.2 

Макаренко М.В., Говсеев Д.А., Ермаков Ю.В. Запланированное счастье, или жизнь 

продолжаеться.... советы по репродуктивному здоровью – К., 2005  

574 (ІПСП) 

М 74 

20.2 

Моделі покращення перинатального здоров’я в Україні: узагальнення досвіду роботи 2005-

2007 рр. – К., 2009. – 188 с. 

Дане видання містить узагальнення досвіду впровадження Україно-Швейцарської Програми 

«Здоров матері та дитини» протягом 2005-2007 рр. Результати діяльності Програми 

представлено у форму опису чотрьох моделей. Кожна модель висвітлює специфічні аспекти 

перинатальної допомоги та пропонує інноваційні підходи до її вдосконалення. Всі чотири 

моделі органічно повзані між собою. 

б/н (ІПСП) 

Н 50 

20.2 

Немає досвіду – допоможе інформація: Школа репродуктивного здоров’я “Шануй себе “/ 

Київська організація “Матері і сестри – молоді України”; Гол. ред. З. А. Шкіряк – Нижник. – 

К., 2001. – 48 с. 

2063 

О – 83 

20.2 

Откровенный разговор с молодыми мужчинами: методическое пособие. СПб. – 2007. – 126 с.  

Издание предназначено для специалистов – психологов и медицинских работников, 

занимающихся профилактической работой в области репродуктивного здоровья среди 

молодежи. 

1113 (ІПСП) 

П 18 

20.2 

Паращук Є.С. Репродуктивне здоров’я дівчаток-підлітків. – К.: Здоров’я, 2003. – 112 с. 

У посібнику розглядаються питання розвитку жіночих статевих органів у період 

новонароджуваності, дитинства, статевого дозрівання. 

2593 

П 19 

20.2 

Паспорт репродуктивного здоровья подростка: Мальчики., М. - 2008. – 69 с. 

Паспорт репродуктивного здоровья подростка представляет собой документ, который 

позволяет проследить и оценить состояние здоровья на различных возрастных этапах. 

б/н (ІПСП) 

П 86 

20.2 

Проект «Сприяння здоров’ю матері та дитини» : узагальнення досвіду. Інформаційно-

методичні матеріали/ І.В. Братусь, Н.В. Зимівель, В.П. Лютий, В.С. Петрович, Т.П. Цюман. За 

заг. ред.. І.В. Братусь, І.Д. Звєрєвої. – К.: Калита, 2007. – 88 с.  

781 (ІПСП) 

Р 41 

20.2 
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Репродуктивне  здоровье: Руководство  для  врачей / Под  ред. Б. М. Ворника. - К.: ИЦ  

«Семья», 1999. -128 с. 

В руководстве представлены современные сведения об анатомо-физиологических 

особенностях  репродуктивной системы человека , клинике, диагностике и лечения бесплодия  

у мужчин и женщин, этических  аспектах  новых  репродуктивных технологий. 

3382 

Р 41 

20.2 

Репродуктивне здоров’я жіночої молоді: робочі матеріали тренінгу / Київська міська 

організація “Екологія сім’ї”, Асоціація гайдів України, Дружня клініка молоді м. Києва. – К., 

2002. – 10 с. 

1556 

Р  41 

20.2 

Репродуктивне здоров’я та статеве виховання молоді – К., 2004.- 186 с. 

4435 

Р 41 

20.2 

Репродуктивне здоров'я чоловіків / Л.Ф. Матюха, Л.В. Хіміон, В.І.  Банніков. – К.: Факт, 2004. 

– 88 с. 

Посібник розраховано на слухачів академії післядипломної освіти, лікарів загальної практики 

- сімейних лікарів, терапевтів і педіатрів. 

3952; 581 

Р 41 

20.2   

Репродуктивне та статеве здоров`я підлітків в Україні: Ситуаційний аналіз. – К.: 

Укртиппроект, 1999. – 92 с. 

Ця публікація є звітом за результатами роботи над проектом "Репродуктивне та статеве 

здоров’я підлітків в Україні", виконаним Українською Асоціацією планування сім`ї за участю 

Міністерства охорони здоров`я, Міністерства освіти, Державного Комітету у справах сім`ї та 

молоді при фінансовій підтримці Всесвітньої організації охорони здоров`я та Фонду 

Народонаселення ООН в 1998-1999 рр. у співпраці з Державним Комітетом статистики та 

Інститутом економіки НАН України. 

111; 200 (2 екз.); б/н (ІПСП) 

Р 41 

20.2 

Репродуктивне та статеве здоров’я підлітків в Україні (Ситуаційний аналіз) / Н. Березіна, Б. 

Ворник, Ю.Галустян; Фонд народонаселення в ООН, Міністерство охорони здоров’я в 

Україні, Українська Асоціація планування сім’ї. – К., 2004. – 59 с. 

Ця публікація є звітом за результатами дослідження „Репродуктивне та статеве здоров’я 

підлітків в Україні”. 

3997 

Р 41 

20.2 

Репродуктивное здоровье.– 2000. – №5. – 7 с. 

311 

У 67 

20.2 
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Научный журнал «Управление здравоохранением». №1-2/2006 (№17-18) 

б/н 

Я 44 

20.2 

Як покращити перинатальну допомогу в Україні? Досвід Україно-Швейцарської Програми 

«Здоров'я матері та дитини 2008-2010 рр.» - Запоріжжя: ТОВ "Друкарня "Друкарський світ", 

2011 р. - 100 с. 

Дане видання містить узагальнення досвіду впровадження Україно-Швейцарської Програми 

„Здоров'я матері та дитини" протягом 2008-2010 pp. Результати діяльності Програми 

представлено у формі опису чотирьох моделей. Кожна модель висвітлює специфічні аспекти 

надання перинатально)' допомоги та пропонує інноваційні підходи до її вдосконалення. Всі 

чотири моделі органічно пов'язані між собою; досвід Програми показав, що покращити 

перинатальні практики можливо завдяки комплексному впровадженню описаних у даному 

виданні підходів та інструментів. 

1257 (ІПСП) 

 

21. Соціальна робота з людьми похилого віку. 

А 43 

21 

Акт об американцах пожилого возроста: Информационной и справочной службы: 

Национальные стандарты / Национальная Ассоциация государственных агентств по вопросам 

престарелых. – 1993. – 40 с. 

1328 

В 84 

21 

Всеукраинская ассоциация пенсионеров / Всеукраинская ассоциация пенсионеров. – К., 2002.– 

24 с. 

В брошюре говорится о деятельности программах и планах общественной организации 

«Всеукраинская ассоциация пенсионеров» Хотя жизнь ассоциации значительно богаче и ярче, 

того, что можно передать обычным печатным словом, поскольку ее наполняют своим 

энтузиазмом сотни добровольцев. Формы, содержание деятельности, программы постоянно 

дополняются, улучшаются, делаются совершеннее, для того чтобы соответствовать велению 

времени. 

2886 

Е 74 

21 

Ермолева М. Практическая психология старости. - М.: Изд-во ЭКСВО-Пресс, 2002. - 320с. 

В ней раскрыты психологические особенности и задачи старости как периода жизненного 

цикла психологические теории старости характерные свойства личности эмоциональных 

переживаний методика тренинга познавательных процессов. 

2354 

К 12 

21 

Кабаченко Н.В. Соціальна робота з людьми похилого віку: Методичні рекомендації щодо 

проведення навчального курсу. – К.: НаУКМА, 2002. – 36 с. 

Методичні рекомендації знайомлять зі змістом та методикою викладання навчального курсу, 

присвяченого основам роботи з такою групою як люди похилого віку. Курс є частиною 
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підготовки соціальних працівників, і спрямований на опанування ними фахових знань та 

навичок щодо особливостей роботи з цією групою клієнтів. 

2994 

К 78 

21 

Краснова О.В. Социальная психология старения: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений / О.В.Краснова, А.Г. Лидерс. – М.: Академия, 2002. – 288 с. 

В пособии рассматриваются вопросы старения и старости, которые долго оставались за 

пределами психологической науки. Описываются социально-психологические изменения, 

связанные с нормальным старением. 

1536 

М 42 

21 

Медведева Г.П. Введение в социальную геронтологию. – М.: Московский психолого-

социальный ин-т; Воронеж: Изд. НПО «МОДЭК», 2000. – 96 с. 

В данной книге рассмотрены различные аспекты старения населения и его последствия, 

сформулированы подходы при проведении исследований в рамках социальной геронтологии и 

ее функции. 

2848 

М 43 

21 

Международный год пожилых людей / Организация ветеранов Украины. – К., 1999. – 18 с. 

232 – 2 екз. 

М 69 

21 

Михайлов А.В. Недержавні пенсійні фонди: сьогоднішній погляд у майбутнє /  А.В. 

Михайлов, О.Й. Ткач. - К.: “СПД Савича”, 2001. – 244 с. 

Книга присвячена актуальним питанням реформування системи пенсійного забезпечення 

населення України. Викладено теоретичні і практичні основи створення і функціонування 

системи недержавного пенсійного забезпечення за участі недержавних пенсійних фондів. 

3423 

О-75 

21 

Основы социальной работы: Учеб. пособие для проф. образования / Е. В. Ханжин, Т.П. 

Карпова, Н.П. Ерофеева. – М.: Академия, 2001. – 144 с. 

В учебном пособии отражены современные научные взгляды на теорию социальной работы, 

изложены задачи и методы социальной работы со слабозащитными категориями населения. 

Даны практические рекомендации по уходу за пожилыми, больными и инвалидами. 

Приведены основные нормативно – правовые акты, регламентирующие правовую защиту 

одиноких и престаредых граждан. 

1108 

П 25 

21 

Пенсионная реформа в Центральной и Восточной Европе. Том 1.: Приватизация 

государственных схем в Венгрии и Польше / Под ред. Элейн Фульц; Международное Бюро 

Труда. Отделение Центральной и Восточной Европы. – К., 2002. - 232 с. 

Это один из двух посвящённых пенсионной реформе томов, которые выходят в серии 

исследований по вопросам социального обеспечения, подготовленных в рамках 
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финансируемого французским правительством проекта МОТ «Укрепление социального 

обеспечения в Центральной и Восточной Европе посредством исследований и технического 

сотрудничества». В исследовательской части этого проекта ставится задача проанализировать 

реструктуризацию схем социального обеспечения в отдельных странах Центральной и 

Восточной Европы, которая происходит с 1989 г., когда начались политические 

экономические преобразования. 

2966 

П 25 

21 

Пенсионная реформа в Центральной и Восточной Европе. Том 2.: Укрепление 

государственных схем в Чешской Республике и Словении / Под ред. Элейн Фульц; 

Международное Бюро Труда. Отделение Центральной и Восточной Европы. – К., 2002. – 175 

с. 

Это один из двух посвящённых пенсионной реформе томов, которые выходят в серии 

исследований по вопросам социального обеспечения, подготовленных в рамках 

финансируемого французским правительством проекта МБТ» Укрепление социального 

обеспечения в Центральной и Восточной Европе посредством исследований и технического 

сотрудничества». В исследовательской части этого проекта ставится задача проанализировать 

реструктуризацию схем социального обеспечения в отдельных странах Центральной и 

Восточной Европы, которая происходит с 1989 г., когда начались политические 

экономические преобразования. 

2967 

П 25 

21 

Пенсійна система: поняття й терміни / Українська освітня програма ринкових реформ. – К. 

2002. – 16 с. 

2923 

П 86 

21 

Психология старости и старения: Хрестоматия: Учеб. пособие для студ. психол. фак. высш. 

учеб. заведений / Сост. О. В. Краснова, А. Г. Лидерс. – М.: Издательский центр «Академия», 

2003. – 416 с. – друк. вар., елек. вар. 

В хрестоматии собраны статьи, посвященные проблемам старения и старости. В том числе 

социальной геронтологии, социальной психологии, возрастной психологии старости, истории 

изучения старости, философии и социологии старости. 

3820; 3572 

Р 45 

21 

Реформування пенсійної реформи в Україні. – К., 2000.  

 Випуск 1 - Чому в Україні потрібно реформувати   систему пенсійного забезпечення. Випуск 

2 - Що потрібно знати про трирівневу   пенсійну систему. Випуск 3 - Чому в Україні треба 

надати можливість виходити на пенсію в пізнішому віці. Випуск 4 - Роль персоніфікованого 

обліку та інформаційних баз даних у системі пенсійного забезпечення. 

334 

С 69 

21  

Социальная геронтология: Словарь – справочник: Учебно-справочное пособ. для студентов 

вузов по специальности “Социальная работа”. / Авт.-сост. Н.Ф. Басов. – М., 2000. – 242 с. 
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Словарь-справочник окажет помощь в подготовке к семинарским и практическим занятиям, к 

прохождению профессиональной практики, в работе по написанию рефератов, контрольных, 

курсовых и дипломных работ. 

21 

С 69 

21  

Соціальний захист. Пенсійна реформа в Україні: Спеціальний випуск. - 1998. - №8.  – 111с.  

292 

С 88 

21 

Стюарт-Гамильтон Я. Психология старения. — СПб.: Питер, 2002. — 256 с.  

Это третье, дополненное и расширенное издание Ставшей бестселлером «The Psychology in 

Ageing». Книга является удачным примером сочетании непростой темы и доступного языка 

изложения. Помимо всестороннего анализа различных аспектов старения она включает 

грандиозное количество ссылок на новейшие исследования, четкое и ясное толкование 

психологических и нейрофизиологических терминов, обзор новейших тенденций в области 

геронтогенеза. 

2542 

У 89 

21 

Уход за престарелыми людьми на дому: Пособие для патронажных работников / Ред. – сост. 

Э.В.Карюхин. – М.: Подкова, 1999. – 149 с. 

1529 

У 89 

21 

Уход за престарелыми на дому: пособие для патронажных работников – М.: Изд.Дом 

«Подкова», 1999 – 152 с. 

432 (ІПСП) 

Ф 33 

21 

Федорец А.В. Мониторинг результативности социального обслуживания на дому граждан 

пожилого возраста и инвалидов. Руководство по применению / А.В. Федорец, К.Г. Чагин. – 

М.: Фонд «Институт экономики города», 2005. – 68 с. 

В данном руководстве представлена технология мониторинга результативности социального 

обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов. Руководство предназначено 

для сотрудников органов социальной защиты населения, занимающихся организацией 

социального обслуживания, а также для сотрудников учреждений и организаций, которые 

оказывают социальные услуги на дому для пожилых и инвалидов. 

1052 (ІПСП) 

Х 73 

21 

Холостова В.И. Социальная работа с пожилыми людьми: Учеб. пособ. – М.: «Дашков и К», 

2002. – 296 с. 

В книге раскрываются проблемы старости и положения пожилого человека в обществе. 

2592 

Х 73 

21  
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Холостова Е.И. Пожилой человек в обществе / Социально-технологический институт. - М., 

1999. – 198 с. 

В книге рассказывается о проблемах старости и положении пожилого человека в обществе, 

раскрываются основные направления социальной деятельности с людьми "третьего сорта", 

технологии социальной работы с пожилыми людьми, нормативно-законодательной базы по 

исследуемой проблеме. 

256 

Х  93 

21 

Хрисанфова Е. Н. Основы геронтологии: Учеб. для студ. высш. учебн. заведений. – М.: 

ВЛАДОС, 1999. – 160 с. 

Учебник содержит основные сведения по истории геронтологии и периодизации старения, 

рассматриваются внешние проявления и признаки старения ведущих физиологических систем 

организма. Особое внимание уделяется проблеме норм старения. Феномену долгожительства. 

Путям и способам продления активного долгожительства. 

1730; 59 (ІПСП) 

Щ 95 

21 

Щукина Н.П. Институт взаимопомощи в системе социальной поддержки пожилых людей: 

научное издание. – М.: “Дашков и К0 “, 2004. – 412 с. 

В данной работе представлен анализ процесса взаимопомощи пожилых людей как практики, 

становящейся достаточно регулярной и получающей отражение в официальных текстах. 

3454 

Щ 95 

21  

Щукина Н.П. Методологические аспекты изучения взаимопомощи пожилых людей / 

Социально-технологический институт. – М., 1999. – 60 с. 

Книга предназначена для руководителей и специалистов социальных служб, студентов, 

аспирантов и преподавателей факультетов социальной работы. Рассматривается специфика 

социономического исследования взаимопомощи пожилых людей. 

20 

Щ 95 

21 

Щукина Н.П. Самопомощь и взаимопощь в системе социальной подддержки пожилых людей. 

– М., 2000. – 237 с. 

Монография Щукиной Н.П. посвящена актуальной проблеме повышения субъективного 

начала в социальной работе с пожилыми людьми, активизация технологий их самопомощи и 

взаимопомощи. 

4275 

Я 44 

21 

Як оформити пенсію? / Уклад. Т.Гребнєва . – К.: Ін-т громадян. сусп-тва, 1999. - 35 с. 

340 

Я 92 

21 

Яцемирская Р.С. Социальная геронтология: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / 

Р.С. Яцемирская, И.Г. Беленькая. – М.: ВЛАДОС, 1999. – 224 с. 



545 

 

Данное издание является первым учебным пособием, освещающим в простой и доступной 

форме основы общей и социальной геронтологии. 

913;  210 (ІПСП) 

 

22. Корекційна освіта (за нозологіями) 

А 25 

22 

Агранович З.Е. Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой структуры слов 

у детей. – Спб.: Детство-Пресс, 2001. – 48 c. – елек. вар. 

Предложена система логопедических мероприятий по устранению у детей дошкольного и 

младшего школьного возраста такого сложного для коррекции, специфического вида речевой 

патологии, как нарушение слоговой структуры слов, дефекта, ведущего к возникновению 

дисграфий и дислексии. 

б/н (ІПСП) 

 

А 32 

22 

Адриан Д. Уорд. Новый взгляд: Задержка в психическом развитии: Для стран Восточной 

Европы. – 244 с. 

Цель этой книги – помочь людям понять, использовать и усовершенствовать существующие 

законы таким образом, чтобы они приносили пользу людям, страдающим задержкой в 

психическом развитии. Книга адресована в первую очередь читателям Цетральной и 

Восточной Европы, а также тем читателям, которых волнуют проблемы лиц с различными 

формами инвалидности. 

641 

А 38 

22 

Акимова М. К. Психологическая коррекция умственного развития школьников: Учеб. пособие 

для студ. высш. пед. учеб. заведений / М. К. Акимова, В. Т. Козлова. – 2-е изд., стер.  – М.: 

Издательский центр «Академия», 2002. – 160 с. 

Пособие посвящено проблемам коррекции и стимулирования умственного развития 

школьников, не имеющих органических поражений и функциональных нарушений нервной 

системы (относящихся к медицинской норме), но плохо успевающих в школе.  

3767 

А 41 

22 

Аксенова Л. И. Специальная педагогика: учеб. пособие для студ. высш. учеб. С71 заведений / 

Л.И.Аксенова, Б.А.Архипов, Л.И.Белякова и др. ; под ред. Н.М.Назаровой. — 6-е изд., стер. - 

М. : Издательский центр «Академия», 2005. - 400 с. – елек. вар. 

В пособии впервые изложена теория специальной педагогики, история специального 

образования лиц с нарушениями в развитии и особыми образовательными потребностями. 

Представлены основы дидактики специальной педагогики, охарактеризованы содержание и 

организация специального образования, выявлены ключевые проблемы развития специальной 

педагогики, показан зарубежный и отечественный опыт в этой области. 

б/н (ІПСП) 

А 43 

22 
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Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: зб. наук. праць. - 

№ 6(8). – К.: Університет «Україна», 2009. – 484 с.  

У збірнику вміщенні статті з актуальних проблем навчання та виховання, професійної, 

соціально-психологічної та фізичної реабілітації людей з особливими потребами. 

966 (ІПСП) 

А 43 

22 

Актуальні проблеми сучасної логопедії: Матеріали конференції. – К., РВЦ КПДО, 2007 

б/н (ІПСП) 

А 45 

22 

Алан Е.Г. Емері М’язова дистрофія: факти. – 2-е вид. / Пер. з англ. І.Лукашевич. – К., 2001. – 

164с. 

Ця книга написана спеціально для хворих на м’язову дистрофію та для їх сімей з надією, що у 

ній вони знайдуть відповіді на багато запитань, які у них виникають. Завдяки дослідженням 

останніх років було встановлено чимало фактів щодо причин виникнення м’язової дистрофії 

та знайдено нові підходи можливого лікування. 

3019 

А 45 

22 

Алвин Дж., Уорик Э. Музыкальная терапия для детей с аутизмом / Пер. с англ. Ю. В. 

Князькиной,— М: Теревинф, 2004 — 208 с. 

В книге подробно описаны конкретные методики работы музыкального терапевта с детьми с 

различной степенью выраженности аутизма. Описание психотерапевтического процесса 

систематизировано, автор выделяет отдельные этапы работы. Методики сопровождаются 

примерами из практических занятий Дж. Алвин, одной из первых применившей музыку в 

работе с аутичными детьми. Книга отредактирована и дополнена Э. Уорик, вице-президентом 

Британского Общества музыкальных терапевтов. Большое внимание уделено участию 

родителей, описываются пути решения многих проблем на совместных занятиях. 

1286 (ІПСП) 

А 65 

22 

Андреева Л. В. Сурдопедагогика: Учебник для студ. высш. учеб. заведений / Людмила 

Витальевна Андреева; Под науч. ред. Н. М. Назаровой, Т. Г. Богдановой. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2005. – 576 с. – елек. вар. 

В учебнике рассматриваются проблемы современной теории и истории развития 

сурдопедагогических наук как области исторического знания. Представлена обобщенная 

характеристика педагогических систем науки. На основе обобщения опыта раскрываются 

вопросы обучения и воспитания лиц с нарушенным слухом на различных ступенях 

жизненного цикла. Особое место отводится проблемам оказания коррекционно-

педагогической и реабилитационно-восстановительной помощи таким людям. 

б/н (ІПСП) 

А 76 

22 

Аппе Франческа. Введение в психологическую теорию аутизма. – 188 с. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

А 77 

22 
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Апраушев А. В. Рукотворение «души». – М.: Знание,1986. – 96 с. – елек. вар. 

Многие ли родители задумывались над вопросом: каково отношение к развитию способностей 

и талантов ребёнка имеет деятельность рук? Оказывается, самое непосредственное, и это 

доказывает опыт работы в Загорском детском доме для слепоглухонемых детей. Автор 

рассказывает об огромных возможностях, заложенных природой в человеке, приемах, 

позволяющих вызывать активность ребёнка и избегать принуждения при привлечении его к 

труду. 

б/н (ІПСП) 

А 87 

22 

Архипова Е.Ф. Логопедическая работа с детьми раннего возраста: учебное пособие / Е.Ф. 

Архипова. – М.: АСТ: Астрель, 2007. – 222 с. 

Единственное в практике высшей школы учебное пособиепо логопедической работе с детьми 

первых трех лет жизни. Подробно представлен аналіз детского психомоторного и речового 

развития. Предлагается методика діагностики доречевого развития детей с перинатальной 

энцефалопатией и детским церебральным параличом, а также скрининговая методика 

обследования детей первого, второго и третього года жизни. В пособии дана авторская 

методика логопедической работы с учетом структуры дефекта. Представлены образцы 

логопедических занятий с детьми. 

1239 (ІПСП) 

А 87 

22 

Архипова Е.Ф. Логопедический массаж при дизартрии / Е.Ф. Архипова. – М.: : АСТ: Астель; 

Владимир: ВКТ, 2008. – 123 с. 

В книге определены цели и задачи логопедического массажа в комплексной системе 

преодоления речевых расстройств у детей с дизартрией, а также представлена методика 

проведения точечного, зондового и ручного массажа. Впервые в логопедической практике 

предлагаются дифференцированные приемы массажа в зависимости от патологической 

симптоматики в мышечной системе при различных речевых нарушениях. 

б/н (ІПСП) 

А 91 

22 

Астапов В. М., Микадзе Ю. В.Психология детей с нарушениями и отклонениями 

психического развития: Хрестоматия. 2-е. изд. — СПб.: Питер, 2008. — 384 с: ил. — (Серия 

«Хрестоматия»). 

В учебном пособии предстаплены теоретические, экспериментальные а прикладные 

исследования отечественных специалистов в области дефектологии, клинической психологии, 

детской неврологии и психиатрии, раскрывающие проблему нарушений и отклонений в 

психическом развитии детей. В него вошли работы, посвященные общим вопросам данной 

проблематики, а также связанные с классификацией и описанием различных форм и видов 

нарушений и отклонений в психическом развитии. Пособие адресовано дефектологам. 

клиническим, школьным, детским психологам, педагогам, а также студентам, обучающимся 

по психолого-педагогическим специальностям. 

4509 

Б 12 

22 

Бабюк І.О. Статеве виховання дітей і підлітків-інвалідів: Учбово – метод. посібник. / І.О. 

Бабюк, Н.Є.Бенюх, А.І.  Авраменко. – Донецьк: ДОЦССМ,1998. – 30 с. 
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В посібнику визначені мета, завдання, сучасні методи статевого виховання дітей і підлітків-

інвалідів у комплексній програмі їх психологічної реабілітації, подані медико-педагогічні 

рекомендації по лічбово-педагогічній роботі, статевому вихованню, психопрофілактиці 

порушень сексуального розвитку. Для педагогів, вихователів, практичних психологів, 

соціальних робітників, сексопатологів та ін. 

1011 

Б 15 

22 

Бадалян Л.О. Невропаталогия: Учеб.пособие для студ. дефектол.фак. пед.ин-тов по спец 

№2111 «Дефектология». – 2-е изд. – М.: Просвящение, 1987. – 317 с. 

В книге представлены сведения по анатомии и физиологии нервной системы, приводятся 

описания основных болезней нервной системы и современных методов их лечеиня, а также 

освещаются проблемы связи невропатологии и дефектологии. 

б/н  (ІПСП) 

Б 20 

22 

Балабіна О.В. Випускник: Методичний посібник за програмою після шкільного навчання для 

розумово відсталих інвалідів / О.В.Балабіна, В.М. Бортничук, Л.Д.Савченко; Під ред. Р.І. 

Кравченко. - 2-ге вид., перероб. і доп. – К., 2002. – 352 с. 

В посібнику наведено детальний виклад методів роботи соціального робітника та соціального 

педагога з розумово відсталими інвалідами в ролі вчителя адаптивних навичок. 

3168 

Б 24 

22 

Бармашина Л. Формування середовища життєдіяльності для мало мобільних груп населення. – 

К., 2000. – 89 с. 

В книзі подано основи та принципи формування середовища, доступного для людей з 

обмеженою рухомістю, з фізичними ушкодженнями, включно для осіб, які користуються 

інвалідними візками, для людей з вадами зору і сліпих. Викладено засади проектування 

житлових будинків, об’єктів громадського призначення та облаштування зовнішніх територій 

з урахуванням специфіки вимог та потреб зазначеної групи людей. 

466 

Б 42 

22 

Бекшиева З.И. Коррекция письменной речи у школьников / 3. Бекшиева. — Ростов н/Д : 

Феникс, 2009. — 318 с. — елек. вар.  

Эта книга логопеда-практика написана в форме конспектов по коррекции специфических 

звукобуквенных ошибок у учащихся общеобразовательных школ. Книга предназначена для 

родителей, начинающих логопедов, учителей начальных классов. Логопедам рекомендуется 

использовать данные конспекты для коррекции фонематического недоразвития у детей с 

фонематическим, фонетико-фонематическим недоразвитием, а также как часть занятия для 

детей с общим недоразвитием речи. 

б/н (ІПСП) 

Б 43 

22 

Белик И.С. Музыка против глухоты: Опыт индивидуальных занятий музыкой с неслышащими 

детьми по программе детской музыкальной школы. – М.: ВЛАДОС, 2000. – 160 с. 
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В книге изложен опыт проведения музыкальных занятий с неслышащими детьми разного 

возраста. Автор раскрывает многочисленные приемы и упражнения, на первый взгляд давно 

знакомые в педагогической практике. Но подчиняя их специфическим особенностям детей, 

автор видоизменяет эти приемы, используя в индивидуальной работе с каждым ребенком. 

1992 

Б 43 

22 

Белякова Л.И., Дьякова Е.Д. Заикание. – М.: В.Секачев, 1998. – 304 с. – друк. вар., елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

Б 64 

22 

Бирюков А. А. Лечебный массаж: Учебник для студ. высш. учеб. заведений. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2004. – 368 с. – елек. вар. 

В учебнике изложены сведения по истории и развитию массажа. Объяснены механизмы 

действия классического массажа при различных повреждениях и заболеваниях. Издание 

иллюстрировано большим числом фотографий. 

б/н (ІПСП) 

Б 68 

22 

Блыскина И. В., Ковшиков В. А. Массаж в коррекции артикуляторных расстройств. – СПб.: 

«Сатис», 1995. – 16 с. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

Б 73 

22 

Богданова Т. Г. Сурдопсихология: Учебник для студ. высш. учеб. заведений. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2002. – 224 с. – елек. вар. 

В учебном пособии рассматриваются вопросы специальной психологии – сурдопсихологии, 

которая анализирует психологические особенности людей с дефектами слуха. Особое 

внимание уделяется изучению закономерностей развития людей с нарушенным слухом по 

сравнению с людьми, имеющими нормальный слух. Разрабатываются методы диагностики и 

психологической коррекции нарушений психического развития людей с дефектами слуха и 

дается психологическое обоснование эффективного педагогического воздействия на детей и 

взрослых с нарушенным слухом. 

б/н (ІПСП) 

Б 82 

22 

Борякова Н. Ю., Касицына М. А. Коррекционно-педагогическая работа в детском саду для 

детей с задержкой психического развития (организационный аспект): Методическое пособие. 

– 64 с. – елек. вар. 

В методическом пособии обобщен многолетний опыт экспериментальной деятельности. 

Рассматриваются вопросы организации коррекционно-педагогического процесса в детском 

саду для детей с задержкой психического развития. 

б/н (ІПСП) 

Б 88 

22 

Брошура. Спілкування без бар’єрів. Матеріали з подолання труднощів та бар’єрів у 

спілкуванні з людьми з особливими потребами. – 11 с. 

б/н (ІПСП) 
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Б 90 

22 

Буденная Т. В. Логопедическая гимнастика: Методическое пособие.— СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2001.— 64 с. – елек. вар. 

Раскрыта значимость артикуляционной гимнастики для формирования правильного 

звукопроизношения. даны краткие описания и методические указания по выполнению 

комплексов специальных упражнений. 

б/н (ІПСП) 

Б 90 

22 

Буденная  Т. В. Логопедическая гимнастика: Методическое пособие.— СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС,  2005.— 64 с. – елек. вар. 

Раскрыта значимость артикуляционной гимнастики для формирования правильного 

звукопроизношения. даны краткие описания и методические указания по выполнению 

комплексов специальных упражнений. Практическую помощь окажут иллюстрации, 

представляющие правильное положение органов артикуляционного аппарата в различных 

упражнениях. 

б/н (ІПСП) 

Б 95 

22 

Быстрова Г. А., Сизова Э. А., Шуйская Т. А. Логопедические игры и задания. – СПб.: КАРО, 

2004. – 96 с. – елек. вар. 

Книга представляет собой практическое пособие для занятий по усвоению и закреплению в 

речи ребенка правил склонения имен существительных. Материал, собранный опытными 

педагогами-логопедами, позволит ребенку освоить непростые правила русской грамматики в 

игровой форме. 

б/н (ІПСП) 

В 41 

22 

Визель Т. Г. Логопедические упражнения на каждый день для выработки четкой речи. – 10 с. – 

елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

В 42  

22 

Визель Т.Г. Коррекция заикания у детей / Т.Г. Визель. - М.: ACT: Астрель; Владимир: ВКТ, 

2009. – 222 с. 

В пособии изложена авторская методика преодоления заикания у детей дошкольного возраста. 

Представлены упражнения и практические задания, предназначенные для диагностики и 

коррекции заикания. 

1165 (ІПСП) 

В 54 

22 

Виховання дітей з особливими потребами в сім'ї. - К.: УДЦССМ, 1998. - 84 с. 

Збірник е результатом напрацювань творчого колективу з вивчення особливостей розвитку і 

виховання дітей з особливими потребами у сім'ї. У ньому висвітлюються проблеми догляду і 

виховання у сім'ї дітей з порушенням опорно - рухового апарату, інтелектуальної сфери, зору, 

слуху, мови. 

609 
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В 54 

22 

Виховання дитини з порушеннями слуху в умовах сім’ї / за ред. Т.В. Сак. – К.: Наук. світ, 

2009. – 216 с. 

У посібнику в науково-популярному стилі розкриваються особливості розвитку дітей з 

порушеннями слуху в умовах сім’ї, висвітлюються окремі аспекти колекційної та навчально-

виховної роботи з ними. 

1451 (ІПСП) 

В 54 

22 

Виховання дитини з порушеннями зору в умовах сім’ї / За ред. Сак Т.В. – К.: «АТОПОЛ», 

2010. – 216 с. 

У посібнику розглядаються особливості розвитку дитини з глибокими порушеннями зору, її 

пізнавальна й мовленнєва діяльність. Висвітлюються окремі аспекти корекційно-розвивальної 

і виховної роботи з означеною категорією дітей в умовах сім’ї. 

1450 (ІПСП) 

 

В 64 

22 

Вознюк Л.М. Дитячий церебральний параліч: поради батькам і педагогам / Л.М. Вознюк, Н.Б. 

Климчик, І.М. Мерленко. – Луцьк, 2002. – 74 с. 

Видання в науковій формі висвітлює особливості захворювання дитячого церебрального 

паралічу, причини його виникнення, пропонує поради батькам, які виховують дітей з таким 

діагнозом. Серед авторів є батьки, які мають життєвий досвід лікування  цієї недуги й 

виховання хворих дітей. 

3071 

В 67  

22 

Волкова Н.П. Вступ до спеціальності «Дефектологія» [Текст] / Н.П. Волкова, С.Д. Алєксєєнко, 

І.В. Гаркуша – Д.: Видавництво «ЧП Федорченко», 2009. -36 с. 

Викладені навчально-методичні матеріали доціально використовувати для проведення 

семінарських, практичних занять, організації самостійної роботи з курсу «Вступ до 

спеціальності «Дефектологія». 

б/н (ІПСП) 

В 68 

22 

Володина В. С. Альбом по развитию речи: говорим правильно. М.: РОСМЭН. – 95 с. – елек. 

вар. 

б/н (ІПСП) 

В 84 

22 

Все, що треба знати батькам про слух своєї дитини. – К., Oticon.. – 31 с. 

б/н (ІПСП) 

В 92 

22 

Выготский Л.С. Основы дефектологи. – К., 2006. -  196 с. – друк. вар., елек. вар. 

Книга включает опубликованные в 20-30-х гг. труды, посвященные теоретическим и 

практическим вопросам дефектологии: монографию "Общие вопросы дефектологии", ряд 
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статей, докладов и выступлений.Детей с дефектами зрения, слуха и т. д. можно и нужно 

воспитывать так, чтобы они чувствовали себя полноправными и активными членами 

общества, - вот ведущая идея работ Л. С. Выготского. 

б/н (ІПСП) 

В 54 

22 

Выпускник : Методическое пособие по послешкольному обучению для умственно отсталых 

инвалидов. - К., 1999. - 293 с. 

Представленный в настоящем методическом пособии материал - первая попытка соединить 

современные западные подходы к подготовке умственно отсталого инвалида к максимально 

возможной самостоятельной жизни, многолетний опыт работы в вспомагательной школе й 

крайне высокую мотивацию, которую может иметь только мать умственно отсталого 

инвалида. Сборник включает в себя описание четырех курсов комплексной программы 

послешкольного обучения умственно отсталых инвалидов. 

606 

В 77 

22 

Воспитание и обучение детей с нарушениями развития // Методический и практический 

журнал, 1/2009. – 90 с. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

Г 47 

22 

Гилберт К. Аутизм: Медицинское и педагогическое воздействие: Книга для педагогов-

дефектологов / К. Гилберт, Т. Питерс; Пер. с англ. О.В. Деряевой; Под ред. Л.М. Шипицыной, 

Д.Н. Исаева. – М.: ВЛАДОС, 2003. – 144 с. 

Авторы книги имеют многолетний практический опыт работы с детьми, страдающими 

аутизмом в Бельгии. Они проводят многочисленные обучающие семинары в разных странах 

мира, в том числе и в России, как для специалистов, так и для родителей. 

3570 

Г471 

22 

Гилленбранд К. Коррекционная педагогика: Обучение трудных школьников: учеб. пособие 

для студ. высш. учеб. заведений / К. Гилленбранд; пер. с нем. Н.А. Горловой; науч. ред. рус. 

текста Н. М. Назарова. — 2-е изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2007. — 240 

с.  

В данном пособии рассматривается одна из актуальнейших проблем современной обшей и 

специальной педагогики — проблема нарушений поведения у детей и подростков. На базе 

общедидактических подходов дается обзор зарубежных концепций педагогической помоши 

учащимся с отклонениями в поведении. Критически сопоставляя весьма различающиеся 

позиции современных ученых и педагогов, автор аргументированно излагает собственные 

взгляды, дает советы и методические рекомендации педагогам и психологам, работающим с 

такими детьми. 

4510 

Г 61 

22 

Головчиц Л.А. Дошкольная сурдопедагогика: Воспитание и обучение дошкольников с 

нарушениями слуха: Учеб. пособие для студ. высших  учеб. заведений. – М.: ВЛАДОС, 2001. 

– 304 с. – друк. вар., елек. вар. 
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1964 

Г 64 

22 

Гомзяк О. С. Говори правильно в 5 – 6 лет. Конспекты фронтальных занятий І периода 

обучения в старшей логогруппе / О. С. Гомзяк. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009. – 128 с. – 

елек. вар. 

Пособие состоит из двух частей и содержит подобранные по степени возрастающей 

сложности упражнения для развития общей, артикуляционной и мелкой моторики, речевого 

дыхания, голоса, произношения и обучения детей грамоте. В первой части приведены 

планирование и конспекты занятий по развитию фонетико-фонематической стороны речи у 

дошкольников, во второй – по развитию лексико-грамматической стороны речи. 

б/н (ІПСП) 

Г 65 

22 

Гонеев А. Д. Основы коррекционной педагогики: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. 

заведений / А.Д. Гонеев, Н.И. Лифинцева, Н.В. Ялпаева. – М.: Изд.центр “Академия”, 2002. – 

280 с. 

В пособии охарактеризованы сущность, основные направления и содержание коррекционно-

педагогической деятельности, раскрыты специальные и общепедагогические методы и 

приемы коррекционно-педагогического воздействия на детей, обучающихся как в обычных 

классах, так и в классах компенсирующего и коррекционно - развивающего обучения и 

имеющих негрубые формы дефекта в психическом и физическом развитии, отклонения в 

поведении.  

3011; 2191 

Г 67 

22 

Горелов И.Н., Седов К.Ф.Основы психолингвистики. / уч. пос. – М., 1997. – 224 с. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

Г 79 

22 

Гревцева Е. В. Логопедический тренинг. – СПб.: СпецЛит, 2002. – 144 с. – елек. вар. 

Логопед-практик, специалист высшей категории делится с читателем своим опытом 

профилактики и коррекции нарушений речи у детей дошкольного возраста. Автор учит 

родителей использовать эффективный нетрадиционный метод – логопедический и точечный 

массаж. 

б/н (ІПСП) 

Г 82 

22 

Грибова О. Е. Что делать, если ваш ребенок не говорит: Книга для тех, кому это интересно. – 

М.: Айрис-пресс, 2004. – 48 с. – елек. вар. 

В книге представлена система интересных и полезных занятий, направленных на преодоление 

задержки темпов речевого развития ребенка. Кроме того, в пособии содержатся ответы на 

волнующие каждого родителя вопросы: «Каковы признаки благополучного и 

неблагополучного развития речи у ребенка?», «Что делать, если малыш никак не перейдет от 

лепета к словам?», «Как помочь ребенку, если его речь развивается с задержкой?» 

б/н (ІПСП) 

Г 88 

22 
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Гросс Н. А. Физическая реабилитация детей с нарушениями функций опорно-двигательного 

аппарата/Под ред. Н.А.Гросс. — М.: Советский спорт, 2000. — 224 с. – елек. вар. 

В книге представлена разработанная авторами и апробированная на практике методика 

реабилитации детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата средствами 

физической культуры с использованием оригинальных тренажерных устройств. Приведены 

данные исследований морфологических особенностей и функционального состояния 

сердечнососудистой системы и их изменений под воздействием физических упражнений. 

Книга содержит сведения о методиках проведения физиотерапевтических процедур. 

б/н (ІПСП) 

Д 11 

22 

Дедюхина Г. В., Яньшина Т. А., Могучая Л. Д. Логопедический массаж и лечебная 

физкультура с детьми 3 – 5 лет, страдающими детским церебральным параличом. Учебно-

практическое пособие для логопедов и медицинских работников. – М.: Издательство «Гном и 

Д», 2001. – 32 с. – елек. вар. 

Пособие представляет собой систематизированный опыт работы по использованию 

логопедического массажа и лечебной физкультуры в комплексе реабилитационных 

мероприятий для детей  3 – 5 лет, страдающих детским церебральным параличом. 

б/н (ІПСП) 

Д 28 

22 

Дидактичні та соціально-психологічні аспекти колекційної роботи у спеціальній школі: наук.-

метод. зб. : вип.. 11 / за ред. В.В. Засенка. – К.: Наук. світ, 2009. – 308 с. 

Збірник містить матеріали щодо сучасних технологій колекційної роботи, навчання і 

виховання дітей з порушеннями психофізичного розвитку. Наводяться результати 

експериментальних досліджень, пошуків шляхів підвищення ефективності підготовки 

означеної категорії дітей до самостійного життя, інтеграції у соціум. Увага акцентується на 

особистісно орієнтованих інноваційних педагогічних технологіях. 

1250 (ІПСП) 

Д 37 

22  

Десять років разом / Видання благодійного товариства допомоги інвалідам та особам із 

інтелектуальною недостатністю «Джерела»., Київ, 2004. – 28 с. 

б/н (ІПСП) 

Д 38 

22 

Детская логопсихология: учеб.пособие / под.ред.В.И.Селиверстова. – М., 2008. - 175 с. 

Пособие представляет теоретические и практические аспекты дошкольной логпсихологии. 

Даються характеристики особеностей психического развития детей с разными речевыми 

нарушениями. 

1040 (ІПСП) 

Д 38 

22 

Детская речь: психолингвистические исследования. Сборник статей/ Отв. ред. Т.Н.Ушакова, 

Н.В.Уфимцева. - М.: ПЕР СЭ, 2001. - 224 с. – елек. вар. 

Сборник представляет материалы конференции «Детская речь: психолингвистические 

исследования», проведенной в рамках Психолингвистического семинара, работавшего в 

Институте психологии РАН в 2001 году при финансовой поддержке РГНФ. Статьи посвящены 
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теоретическим и методологическим проблемам речевого онтогенеза, экспериментальным 

исследованиям фонетического, коммуникативного и языкового уровней в процессе речевого 

развития, проблемам патологии детской речи, освещают некоторые новые публикации по 

теме. 

б/н (ІПСП) 

Д 38 

22 

Дети с нарушениями общения: Ранний дет. аутизм / К. С. Лебединская, О. С. Никольская, 

Е. Р. Баенская и др. — М.: Просвещение, 1989. — 95 с. – елек. вар. 

Пособие посвящено одному из сложных дефектов психического развития детей — раннему 

детскому аутизму. В нем авторы дают характеристику эмоционального и интеллектуального 

развития, а также отдельных психических функций аутичных детей. Предлагают методы 

формирования навыков социального поведения, игровой, трудовой и изобразительной 

деятельности, что имеет огромное значение для подготовки таких детей к обучению в школе. 

б/н (ІПСП) 

Д 46 

22 

Димскис Л. С. Изучаем жестовый язык: Учеб. пособие для студ. дефектол. фак. высш. пед. 

учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 128 с. – елек. вар. 

В учебном пособии представлена письменная система жестового языка как средство 

коммуникации и развития неслышащих. Пособие содержит занятия, способствующие 

усвоению жестов, словарь, помогающий ориентироваться в изучаемых темах. 

б/н (ІПСП) 

Д 49 

22 

Діти з особливими потребами в школі: Психолого-педагогічний супровід / Ольга 

Романова та ін. – К.: Шк. світ, 2011. – 128 с. 

У книжці зібрані матеріали про особливих дітей: їх проблеми та проблеми батьків, інклюзивну 

освіту, соціалізацію і адаптацію дітей з особливими потребами в суспільстві. 

1493 (ІПСП) 

22 

Колупаєва А.А.,Таранченко О.М. Діти з особливими потребами в загальноосвітньому 

просторі :початккова ланка. Путівник для педагогів:Навчально-методичний посібник.-К.: 

«АТОПОЛ».-2010.-96С.-(Серія «Інклюзивна освіта»). 

Навчально-методичні матеріали висвітлюють особливості розвитку ,навчання та виховання 

дітей з найскладнішими порушеннями психофізичного розвитку;методичні рекомендації щодо 

адаптації та модифікації навчального середовища ; методичні прийоми, що уможливлюють 

забезпечення навчальних потреб таких учнів в інклюзивних умовах загальноосвітнього 

закладу, специфіку роботи  з батьками  таких школярів і фіхівцями; поради стосовно корисних 

ресурсів, що сприятимуть  удосконаленню інклюзивної практики. 

1632 

Д 58 

22 

Довідник учителя-логопед Авт.-упор. Лупінович С.М. – Тернопіль: Мандрівець, 2008. – 112 

с. 

Пропонований посібник – один із перших довідників учителя-логопеда, у якому подано зразки 

ведення документації на шкільному (дошкільному) логопедичному пункті відповідно до 

найсучасніших вимог. 
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940 (ІПСП) 

Д 66 

22 

Дом моей мечты: какой он? / ред. кол.: Херберт Вольхютер и др., под общ. ред Е. Г. 

Титовой. – Минск: А. Н. Вараксин, 2011. – 36 с. 

Пятый выпуск брошури из серии «Обычние люди» прсвящен теме независимого, 

сопровождаемого, или как его еще называют «альтернативного» проживання взрослих людей 

с особенностями психического развития. На постсоветском пространстве сегодня не 

существует системи сопровождаемого проживання людей  с особенностями психического 

развития в семи. Молодые люди проживают вместе с родителями и другими родственниками, 

учаться навикам самообслуживания и социальных отношений, но лишены возможности 

почуствовать себя независимими в полной мере. Тем не менее в Беларуси, Украине, России 

созданы единичные мини-общежития для взрослых людей с особенностями развития. Об 

опите их работы и сногом другом вы сможете прочесть в даной брошюре. 

1317 (ІПСП); б/н (ІПСП) 

Е 27 

22 

Евтушенко И.В. Музыкальное воспитание умственно отсталых детей-сирот: Учеб. пособ. 

для студ. высш. пед. учеб. заведений. – М.: «Академия», 2003. – 144 с.  

В учебном пособии раскрываются особенности работы по музыкальному воспитанию детей-

сирот и детей, оставшихся без попечительства родителей, имеющих отклонения в 

интеллектуальном развитии и находящихся в специальных детских домах. 

3292 

Е 72 

22 

Ермаков В.П., Якунин Г.А. Основы тифлопедагогики: развитие, обучение и воспитание 

детей с нарушениями зрения – М., 2000. – 240 с.елек.вар. 

1967 

Ж 71 

22 

Жизнь не в том, чтобы жить, а в том, чтобы чувствовать, что живешь / ред.кол. : Херберт 

Вольхютер и [др.]., под общ. ред. Е. Г. Титовой. - Минск : А.Н. Вараксин, 2011. - 36 с. 

Данный выпуск брошюры из серии «Обычные люди» посвящен планированию и проведению 

свободного времени людьми с нарушениями развития. Право на полноценную жизнь, 

включающую возможность не только посильного обучения и труда, но и отдыха, общения, 

занятия любимым делом имеет каждый человек. Большинству людей, о которых вы прочтете в 

брошюре, ограничения создают трудности в освоении навыков труда и общения с другими 

людьми, выхода в прямом и переносном смысле «в большой мир» - за пределы собственной 

семьи. Непростым делом для них является и то, что мы считаем отдыхом, развлечением, 

досугом. Но многим из них удалось увлечься любимым делом, научиться радоваться жизни и 

делиться этим с другими людьми. 

б/н (ІПСП) 

Ж 92 

22 

Журнал об’єднання хворих на м’язову дистрофію. -  2001. - №1 (3). – 44 с. 

3018 

Ж 92 

22 



557 

 

Журнал об’єднання хворих на м’язову дистрофію. -  2002. - №1 (4). – 44 с. 

3017 

З - 12 

22 

Забезпечення прав дітей з особливими потребами: Держ. темат. доповідь про становище 

дітей в Україні (за підсумками 2006 р.) / Міністерство України у справах сім'ї, молоді та 

спорту; Уклад. А.В. Толстокорова. - К.: Гопак, 2007. - 160 с. 

У доповіді висвітлюється становище дітей з особливими потребами в контексті загальної 

ситуації щодо становища дітей в Україні, зокрема дітей-інвалідів. Частину матеріалу 

присвячено світовому досвіду У вирішенні соціальних проблем осіб з особливими потребами. 

1317 (ІПСП) 

З 17 

22 

Зайцева Г.Л. Жестовая речь. Дактилология: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений. — М.: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. — 192 с. – елек. вар. 

В учебнике освещаются вопросы структуры жестовой речи и ее функционирования в 

коммуникативной деятельности глухих; рассматриваются взгляды представителей различных 

систем обучения глухих на роль жестовой речи в учебно-воспитательном процессе 

специальной школы. Читатели познакомятся с дактильным алфавитом, лексикой и 

грамматикой русского жестового языка; приводится краткий словарь жестов. 

б/н (ІПСП) 

З-17 

22 

Основы коррекционной педагогики. Учебно - методическое пособие / Авторы-сост. Зайцев 

Д.В., Зайцева Н.В., Педагогический институт Саратовского государственного университета 

им. Н.Г. Чернышевского. – Саратов, 1999. – 110 с. – елек. вар. 

Учебно - методическое пособие подготовлено в соответствии с новым учебным планом по 

специальности 031700 - "Олигофренопедагогика". В пособии представлен базовый 

теоретический материал для дальнейшего изучения курса "Педагогика (общая и 

коррекционная)".  

б/н (ІПСП) 

З-24 

22 

Залучення дітей з особливими потребами до системи загальноосвітніх класів. – Львів, 2000. – 

336 с. 

Ця книга має на меті допомогти освітянам під час розробки і запровадження спеціальних 

програм залучення дітей, які уможливлюють спільне навчання дітей з особливими потребами 

та звичайних дітей. У ній також зібрано багато корисної інформації стосовно методів 

допомоги дітям з вадами, що навчаються у звичайних школах. У цій книзі описані педагогічні 

підходи, які дають змогу створювати успішні класи залучення, наведена теоретична 

інформація стосовно їхньої організації. 

633; 713 (ІПСП) 

З-38 

22 

Захаров А.И. Предупреждение отклонений в поведении ребенка .- 3-е изд., испр. - СПб.: Союз, 

2000 – 224 с. – друк. вар., елек. вар. 
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Книга является монографическим исследованием причин нервных нарушений у детей и 

прежде всего неврозов и путей их предупреждения и коррекции, отражая многолетний опыт 

автора в данной области. 

253 

З - 41 

22 

Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Освіта та виховання 

нечуючих на сучасному етапі». – К., 2007. – 264 с. 

Збірник підготовлений до друку і видається Українським товариством глухих за матеріалами 

II Всеукраїнської науково-практичної конференції «Освіта та виховання нечуючих на 

сучасному етапі», що відбулася 7—8 жовтня 2005 року в м. Києві. 

б/н (ІПСП) 

З-59 

22 

Зиглер Е. Розуміння розумової відсталості / Е. Зиглер, Р. Ходапп;  Пер. з англ. Н.М. 

Вельбовець. – К.: Сфера, 2001. – 360 с.  

Посібник для фахівців і студентів, автори, використовуючи дані стосовно нормального 

розвитку, знайомлять читача з полемікою щодо різних аспектів розумової відсталості. В 

книжці йдеться про проблеми визначення, класифікації та поширеності розумової відсталості; 

мотиваційних і особистісних факторів; втручання в життя осіб з органічною і так званою 

спадковою відсталістю; про можливості “ чудодійного зцілення” ( методика Домана-Делакато, 

вітамінна терапія) і проблеми інституціалізації та інтегрованого навчання. 

976 

И 17 

22 

Ивановская О.Г., Гадасина Л.Я. Энциклопедия логопедических игр – СПб.: КАРО, 2007. – 176 

с. 

Книга о том, как пальчики, являясь с рождения не только главными помощниками ребёнка, но 

и его первыми игрушками и счётными палочками, способствуют развитию мышления и речи. 

Педагогическая фантазия в играх, загадках, пословицах, поговорках, скороговорках, 

пестушках, потешках, считалках, шутках, хороводах, стихах. 

б/н (ІПСП) 

И 27 

22 

Игры и занятия с детьми раннего возраста с психофизическими нарушениями: Методическое 

пособие / Под ред. Е.А. Стребелевой, Г.А. Мишиной. – М.: «Экзамен», 2004. – 160 с. 

В этой книге собраны игры, упражнения и занятия с малышами. 

3880 

І - 44 

22 

Ілляшенко Т. Д., Рождественська М. В. Допоможіть дитині розвиватися. – К., 2008. – 96 с. 

В книзі, написаній у науково-популярній формі, розповідається про зміст та методи 

педагогічної роботи з дітьми, які з різних причин відстають у загальному психічному 

розвитку. 

1232 (ІПСП) 

К 21 

22 
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Каролінг П. Дж. Повернення в суспільство: Побудова систем підтримки для людей з 

психіатричною інвалідністю / Пер. з англ. О. П. Чернявської. – К.: Сфера, 2001. – 442 с. 

Автор ділиться своїми поглядами на проблему, суто людяними ідеями та практичним 

досвідом, розкриває сучасні стратегії та підходи. 

1012 

К 28 

22 

Касицына М. А., Бородина И. Г. Коррекционная ритмика. Комплекс практических материалов 

и технология работы с детьми старшего дошкольного возраста с ЗПР / М. А. Касицына, И. Г. 

Бородина. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2005. – 216 с. – елек. вар. 

Практическое пособие «Коррекционная ритмика» является основной частью единой 

технологии по оказанию коррекционно-педагогической помощи детям дошкольного возраста 

с задержкой психического развития и предназначено для работы с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

б/н (ІПСП) 

К 29 

22 

Катаева А. А. Дошкольная олигофренопедагогика: учеб. для студ. высш. учеб заведений / А. 

А. Катаева, В. А. Стребелева. – М.: ВЛАДОС, 2005. – 207 с. – елек. вар. 

В учебнике излагаются вопросы теории и практики дошкольной олигофренопедагогики, 

раскрываются особенности психического и физического развития дошкольников с 

нарушениями интеллекта, а также методы коррекционно-воспитательной работы с ними. 

б/н (ІПСП) 

К 29 

22 

Катаева А.А. Дидактические игр 

ы и упражнения в обучении дошкольников с отклонениями в развитии: Пособие для учителя. / 

А.А. Катаева, Е.В. Стребелева.  – М.: ВЛАДОС, 2001. – 224 с. 

В пособии представлена система дидактических игр и упражнений, направленных на развитие 

и коррекцию познавательной деятельности детей дошкольного возраста. 

1990 

 

К 66 

22 

Корекційні заняття психолога з дітьми 4 – 6 років / упоряд. Т. Ш. Червонна. – К.: Шк. Світ, 

2009. – 128 с. 

У книжці вміщено рекомендації щодо діагностики та розвитку пам’яті, уваги, мислення, уяви 

у дітей віком від 4 до 6 років; конспекти корекційних занять, основною метою яких є розвиток 

психічних процесів, формування у дітей уміння мислити самостійно, творчо, зосереджувати, 

розподіляти і переключати увагу, запам’ятовувати і відтворювати інформацію; знаходити 

нестандартні рішення тощо. Книжка містить теоретичний матеріал, діагностичний 

інструментарій та корекційні заняття. 

1502 (ІПСП) 

К 66 

22 

Корекційні заняття психолога з дітьми 4-6 років/ упоряд. Т. Ш. Червонна. - - К. : Шк. Світ, 

2009. – 128 с.  

У книжці вміщено рекомендації щодо діагностики та розвитку памяті, уваги, мислення, уяви у 
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дітей віком від 4 до 6 років; конспекти корекційних занять, основною метою яких є розвиток 

психічних процесів, формування у дітей уміння мислити самостійно. 

1502(ІПСП) 

К 66 

22 

Коррекционная педагогика в начальном образовании: Учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. 

заведений / Г. Ф. Кумарина, М. Э. Вайнер, Ю. Н. Вьюнкова и др.; Под ред. Г. Ф. Кумари- ной. 

— М.: Издательский центр «Академия», 2003. — 320 с. – елек. вар. 

В пособии раскрыты теоретические, психолого-педагогические и диагностические аспекты 

коррекционной педагогики — новой ветви научного педагогического знания, призванной 

помочь педагогам в решении задач профилактики и коррекции адаптационных нарушений, 

возникающих у детей в процессе их школьного обучения. 

б/н (ІПСП) 

К 68 

22 

Коррекционная педагогика / ПодрСД. В. С. Кукушина. Изд-с2-с, перераб. и доп. — М.: ИКЦ 

«МарТ»; Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2004. -- 352 с. – елек. вар. 

В учебном пособии, адресованном студентам педагогических специальностей, изложены 

концептуальные основы коррекшюнной педагогики, освещены вопросы педагогической 

коррекции в дошкольном возрасте, раскрыта система коррек- шюнного обучения и воспитания 

на I и II ступенях школы. Описаны нетрадиционные подходы к воспитанию «трудных» 

подростков. 

б/н (ІПСП) 

К 68 

22 

Коррекционно-развивающие игры и упражнения деятельности психолога (для 

старшеклассников, испытывающих трудности в обучении) / Авт.-сост. В. В. Данилова, Н. А. 

Колодяжина, Н. Ю. Мангутова, Е. В. Носова, А. А. Еремина – М.: ЛОГОМАГ, 2012. – 38 с. 

Предлагаемые игры, упражнения разработаны и апробированы в деятельности педагогов 

образовательных учреждений Центрального окружного управления г. Москвы. Даный 

сборник игр и упражнений включает игровой материал, направленный на формирование 

познавательных учебных действий у детей, испытывающих трудности в обучении, так 

называемой «группы риска». 

1466 (ІПСП) 

І44 

22 

Корекція психосоціального розвитку дітей з церебральним паралічем / Т. Д. Ілляшенко. – К. : 

2009. – 240 с. 

1563 

 

22 

Ілляшенко Т.Д. ,Обухівська А.Г.,Романенко О.В.,Скрипка Н.С.-Корекція психосоціального 

розвитку дітей з церебральним паралічем у реабілітаційному центрі. Навчально-

методичний посібник.-К:2003.-156с. 

1635 

 

                                     

К 72 
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22 

Косякова О.О. Логопсихология: учеб. пособие / О.О. Косякова. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 

254 с. 

В учебном пособии излагаются теоретические и практические вопросы логопедической 

психологи: представления о предмете логопсихологии и ее методологи; истории развития 

логопсихологии; причинах возникновения речевых нарушений; особенностях познавательной 

сферы детей с нарушениями речи; особенностях личностного развития детей с речевой 

паталогией; основах психологической діагностики и коррекционной работы с детьми данной 

категории; общин закономірностях и логике развития психіки детей с нарушениями речи в 

онтогенезе. 

1240 (ІПСП) 

К 73 

22 

Кот М. З. Теорія і методика виховної роботи: Навчальний посібник. - К., 2011. - 216 с. 

В очному посібнику розглядаються загальні основи корещійно-виховної роботи, зміст, 

методика і її організація та проведення в умовах спеціальних закладів освіти, 

характеризуються основні засоби корекціино-виховного впливу на особистість розумово 

відсталого учня, шляхи взаємодії педагогів з батьками дитини, що потребує корекційної 

допомоги. 

1435 (ІПСП) 

К 78 

22 

Краузе Е. Логопедический массаж и артикуляционная гимнастика: практическое пособие – 2-е 

изд. – СПб.: КОРОНА принт, 2005. – 80 с. 

Данное методическое руководство - памятка для начинающих логопедов и учебное пособие 

для родителей, желающих помочь своим детям преодолеть различного рода речевые дефекты. 

б/н (ІПСП) 

К 89 

22 

Кузнецова  Л. И. Основы специальной психологии: Учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. 

заведений / Л. В. Кузнецова, Л. И. Переслени, Л. И. Солнцева и др.; Под ред. Л. В. 

Кузнецовой. —  М.: Издательский центр «Академия», 2002. — 480 с. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

К 90 

22 

Кульбіда С.В. Теоретико-методичні засади використання жестової мови у навчальній 

нечуючих: монографія / С.В.Кульбіда. – К.: ТОВ «Поліпом», 2010. – 503 с. 

У монографії представлено ґенезу становлення та розвитку жестової мови як феномену у 

контексті соціокультурного підходу; наведено результати однієї з перших у сучасній 

сурдопедагогіці спроб визначення теоретико-методологічних і методичних засад її 

функціонування; окреслено шляхи подальшого вивчення мови жестів як навчальної 

дисципліни, засобу комунікації та навчання. 

1213 (ІПСП) 

Л 17 

22 

Лазаренко, В.І. Теоретичні основи профілактики та корекції соціальних відхилень [Текст]: 

навч. посіб./ В.І. Лазаренко. – Д.: РВВ ДНУ, 2009. – 52 с. 
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Охарактеризовані соціальні відхилення, їх види, механізми винекнення; розкрите поняття 

профілактики та корекції соціальних відхилень, наведені рекомендації стосовно організації 

роботи з дітьми та молоддю, які мають ознаки девіантної поведінки. 

б/н (ІПСП) 

Л 17 

22 

Лазарєва І.А. Неврологічні основи логопедії: Навчально-методичний посібник для студентів 

дефектологічних спеціальностей – Луганськ, 2005 – 132 с. – друк. вар., елек. вар. 

Посібник містить методичні рекомендації до вивчення курсу «Неврологічні основи логопедії», 

зокрема, матеріал до тексту лекцій, завдання для самостійного вивчення та питання для 

обговорення на практичних заняттях, які супроводжуються списком рекомендованої 

літератури. 

б/н (ІПСП) 

Л 33 

22 

Лебединская К.С. Ранний детский аутизм. – 15 с. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

Л 38 

22 

Левченко И.Ю. Технологии обучения и воспитания детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарта: Учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений / И.Ю. Левченко, 

О.Г. Приходько. – М.: Академия, 2001. – 192 с. 

В пособии представлены клинико - психолого-педагогические особенности детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, методы обследования их развития, система 

лечебно-восстановительной работы в специальных (коррекционных) дошкольных и школьных 

учреждениях. 

1315 

Л 47 

22 

Леонтьев А.А. Основы психолингвистики.- уч. М., 1997. – 287 с. 

б/н (ІПСП) 

Л 47 

22 

Леонтьев А.А. Психолингвистика – Ленинград: Изд-во «НАУКА», 1967. – 116 с. 

942 (ІПСП) 

Л 69 

22 

Логопедия: методические традиции и новаторство / Под ред. С. Н. Шаховской, Т. В. 

Волосовец.  – М.: Издательство Московского психолого-социального института; Воронеж: 

Издательство НПО «МОДЭК», 2003. – 336 с. – елек. вар. 

В учебно-методическом пособии рассматриваются актуальные методические вопросы 

современной логопедии. Материалы, структурированные по традиционным для логопедии 

разделам, дополняют и углубляют методику коррекционно-логопедического воздействия. 

Пособие составлено с учетом нормативных документов и направленно на совершенствование 

профессиональной подготовки будущих логопедов. 

 б/н (ІПСП) 

Л69 

22 
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Логопедия: ученик для студ. дефектом. фак.. пед.. высш. учеб. заведений / под. ред. 

Волоковой. – 5-е узд., перераб. и доп. – М.: Гуманитар. Узд центр ВЛАДОС, 2007. – 703 с.: ил. 

– (Коррекционная педагогика). 

В ученики рассматриваются методологические, теоретические и практические аспекты 

логопеди, а также вопросы организации логопедической работы. 

1041 (ІПСП) 

Л 69 

22 

Логопедія. Підручник. За ред. М.К.Шеремет. – К., 2010. – 376 с. 

Висвітлено науково-методичні засади логопедії як науки, системні порушення усного 

мовлення, причини його прояву, патогенез і корекційно-реабілітаційну роботу, вікові норми 

мовленнєвого розвитку дитини. 

1039 (ІПСП) 

М 17 

22 

Максименко Ю.П. та ін.. Азбука жестів / Ю. П. Максименко, Н.В. Іванюшева, Р.І. Щур. – К.: 

Рад. Шк.., 1990. – 24 с. 

У посвібнику подані жестові зображення найуживаніших слів, дактильні знакий основні 

правила дактильно-жестового перекладу. 

б/н (ІПСП) – 2 екз. 

22 

Синопсис діагностичних критеріїв DSM-V та протоколів NICE для діагностики та лікування 

основних психічних розладів у дітей та підлітків / перекл.. з англ..; упор. Та наук. ред. Леся 

Підлісецька. Львів: Вид-во Українського католицького університету, 2014. 112 с. 

Це сучасний порадник з дитячої психіатрії, які містить діагностичні критерії посібника з 

діагностики та статистики психічних розладів DSM-V (2013) Американськоїї асоціації 

психіатрів, а також клінічні протоколи Національносго інституту здоров’я і якості медичої 

допомоги Великобританії ( NICE), викладені в одному загальному огляді в стислій формі. 

1605 

 

М 17 

22 

Страна УТОГ/ За ред. Ю.П. Максименко, Н.Н. Каменская, А.М. Мережко, В.В. Скурчинский. 

– К., 2006. – 398 с. 

1036 (ІПСП) 

Т 76 

22 

Трофименко Л.І. Шляхи подолання загального недорозвитку мовлення у дітей 

дошкільного віку:  монографія / Л.І.Трофименко. – Кіровоград: Імекс-ЛТД,2014.-

104с. 

 У монографія висвітлено результати дослідження порушень мовленнєвого 

розвитку у дітей середнього та старшого дошкільного віку, обгрунотова основи 

діагностики та корекції загального недорозвитку мовлення. З принципово нових 

науково-теоретичних засад визначено основоположні підходи до дослідження  

мовленнєвої функції, які базуються на теоретичних положеннях про мовленнєву 

діяльність, розвиток мовлення в умовах збереженого та порушеного онтогенезу, 
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психолінгвістичну структуру мовленнєвої діяльності, лінгво-дидактичне 

забезпечення процесу розвитку та корекції мовлення у дошкільників. 

1673 
Л 69 

22 

Логопедія: підручник / За ред.. М.К.Шеремет. – Вид. 3-тє, перер.  та допов. – 

К. : Видавничий дім «Слово»,2015.-776с.  
Висвітлено науково-методичні засади логопедії як науки, системні порушення усного 

мовлення ,причини його прояву , патогенез і корекційно-реабілітаційну роботу, вікові норми 

мовленнєвого розвитку дитини. 

1696/22 

С 54 

22 

Соботович Є.Ф. Вибрані праці з логопедії. – К.:Видавничий дім Дмитра 

Бураго,2015-308с. 
До збірки творів Є.Ф.Соботович увійшли вибрані праці з теорії та практики логопедії, 

опубліковані в різні роки її життя. Тематика охоплює основні напрями наукової діяльності 

Є.Ф.Соботович :проблеми психолінгвістики та психології мовлення, спеціальної психології, 

діагностики та корекції порушень мовленнєвого розвитку, а також концепції та рецензії. 

1694/22 

К 64 

22 

Конопляста  С.Ю. Ринолалія від А  до Я : монографія. К.: Книга-полюс, 2015-

312с. 
Монографія присвячена  проблемі психомовленнєвого розвитку осіб із вродженими 

незрощеннями губи та піднебіння. Узагальнено результати багаторічних наукових пошуків 

автора у подоланні ринолалії з позиції сучасної нейропсихології, психолінгвістики, 

лінгвопатології та логопедії.  

1695/22 

У-45 

22 

Український жестівник для батьків// С.В.Кульбіда, І.І.Чепсина, 

Н.Б.Адамюк, Н.В.Іванюшева, НАПН України, Ін-т спец.педагогіки, Лаб.жестової 

мови,Укр. Т-во глухих. – К.:СПКТБ УТОГ , 2011-380с.  
 Жестівник представляє понад тисячу найпоширеніших і найуживаніших жестових одиниць 

української жестової мови для щоденного вжитку. Адресується батькам нечуючих дітей, 

родинам,фахівцям, що працюють з нечуючими, а також усім, кому є цікавою українська 

жестова мова. 

1693/22 

 

М 18 

22 

Малер А.Р. Воспитание и обучение детей с тяжелой интеллектуальной недостаточностью: 

Учеб. пособ. для студ. высш. пед. учеб. заведений / А.Р. Малер, Г.В. Цикото. – М.: 

«Академия», 2003. – 208 с. 
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В учебном пособии освещаются теоретические, дидактические и методические вопросы 

специального образования детей и подростков с тяжелыми нарушениями умственного 

развития. Раскрываются особенности психофизического развития этих детей, содержание, 

организация и методы коррекционной работы с ними начиная с раннего возраста до 

подросткового. 

3317 

М 18 

22 

Маллер А.Р. Социальное воспитание и обучение детей с отклонениями в развитии: Практ. 

пособие. - М.: Аркти, 2000. – 124 с. 

В пособии излагаются вопросы теории и практики обучения детей с тяжелой умственной 

отсталостью, раскрываются особенности их психофизического развития, а также методы 

работы с этими детьми по социально-трудовой адаптации. 

245 

М 22 

22 

Мамайчук И. И. Психокоррекционные технологии для детей с проблемами в развитии. - СПб.: 

Речь, 2006. - 400 с. – елек. вар. 

В данном научно-практическом пособии излагаются различные психокоррекционные 

технологии, направленные на компенсацию и исправление интеллектуальных и 

эмоционально-волевых проблем у детей с различными вариантами нарушений психического и 

физического развития. Представленные технологии апробированы в процессе многолетнего 

опыта работы с детьми и подростками с проблемами в развитии. 

б/н (ІПСП) 

М 25 

22 

Мартинчук О. В. Основи корекційної педагогіки : навч.-метод. посіб. Для студентів напряму 

підготовки «Дошкільна освіта». — K. : Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2010. — 288 с. 

У навчально-методичному посібнику комплексно висвітлені теоретичні й прикладні аспекти 

розвитку, навчання і виховання дітей раннього та дошкільного віку з особливостями 

психофізичного розвитку в умовах спеціальної та інклюзивної освіти. Особлива увага 

приділяється питанням організації, завданням і змісту корекційно-педагогічної роботи з 

дітьми, що мають особливі потреби, в умовах загальноосвітнього простору. Також 

розкриваються особливості психолого-педагогічного супроводу дітей раннього і дошкільного 

віку, які виховуються у дошкільних навчальних закладах загального типу. 

1374 (ІПСП) 

М 30 

 

22 

Марченко І.С. Педагогічні заходи з формування комунікативної поведінки дітей із 

дизартрією при ДЦП : навчально-методичний посібник/ І.С.Марченко, О.Г.Тюленєва. –К.: 

Видавничий дім « Словов», 2013.-96с. та 8с.кол. 

 У посібнику розкривається проблема навчання дітей із дизартрією при ДЦП комунікації із 

однолітками і дорослими у різних ситуаціях. Представлені умови і низка педагогічних заходів, 

спрямованих на формування комунікативної поведінки цих дітей. 

1624 

22 
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Марченко І. С., Кобилякова Т. В. Профілактика оптичної дисграфії: навчально-методичний 

посібник / Укл.: І.С. Марченко, Т.В. Кобилякова. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 

2009. – 101 с. 

У посібнику розглядаються психофізіологічні основи формування писемного мовлення у 

дітей. 

994 (ІПСП) 

М 31 

22 

Мастюкова Е. М. Лечебная педагогика : Ранний и дошкольный возраст /«Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС» - Москва, 1997. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

М 48 

22 

Вступ до спеціальності : логопедія. Модуль 2 : навч.-метод. посіб. / Т. В. Мельніченко Т. В. – 

2-ге вид., доопр. Та доповн. – К. : Київ. ун-т вм. Б. Грінченка, 2013. – 184 с. 

1590 

М 32 

22 

Мастюкова Е.М. Ребенок с отклонениями в развитии: ранняя диагностика и коррекция. – М., 

1992. – 95 с. 

В книге обобщены данные отечественных и зарубежных исследований по диагностике и 

коррекции различных форм аномального развития детей раннего возраста. 

б/н (ІПСП) 

М 32 

22 

Мастюкова Е.М. Семейное воспитание детей с отклонениями в развитии: Учеб. пособ. для 

студ. высш. учеб. заведений / Е.М. Мастюкова, А.Г. Московкина; Под ред. В.И. Селиверстова. 

– М.: ВЛАДОС, 2003. – 408 с. 

Учебное пособие содержит  сведения о современных технологиях воспитания в семье ребенка 

с отклонениями в развитии: сенсорными нарушениями, интеллектуальной недостаточностью, 

речевыми расстройствами, нарушениями опорно-двигательного аппарата, эмоционально-

волевой сферы и поведения. 

3456 

М 48 

22 

Мельніченко Т. В. Вступ до спеціальності: логопедія. Модуль 2 : навч.-метод. посіб. / Т. В. 

Мельніченко. — К. : Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2011. – 108 с. 

У навчально-методичному посібнику розкрито сутність і значення професійної діяльності 

логопеда, його функції, особистісно-професійні якості, подається його професійний портрет, 

розкрито основні етапи професійного зростання та компетентнісні виміри майбутньої 

професії. Зміст посібника відповідає освітньо-професійній програмі підготовки фахівців за 

напрямом «Педагогічна освіта» та вимогам державного галузевого стандарту освіти для 

спеціальності «Корекційна освіта (логопедія)». 

1354 (ІПСП) 

М 41 

22 
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Методика діагностикм відхилень у розумовому розвитку молодших школярів та старших 

дошкільників. /  Авт. кол.: Стадненко Н.М., Ілляшенко Т.Д., Борщевська Л.В., Обухівська А.Г. 

– Кам’янець-Подільський: видавництво «Абетка», 1998. – 144 с. 

Книга містить характеристику існуючих методик дослідження розумового розвитку дітей та 

оцінку їх, визначення змісту розумового розвитку, який розглядається як здатність дітей до 

навчання. Окремий розділ складає опис оригінальної уніфікованої експрес-методики з 

визначенням різних інструкцій до кожного завдання, різних мір допомоги, починаючи від 

мінімальної у вигляді повторення спільної діяльності дитини та експериментатора. Крім 

цього, подається ключ до інтерпретації виконання завдань у вигляді бальних оцінок. При 

оцінці виконання враховується не кінцевий результат його, а процес, що дає можливість 

якісно-кількісної характеристики стану дитини.інструкції до максимальної – 

б/н (ІПСП) 

М 54  

22 

Метиева Л.А. Сенсорное воспитание детей с отклонениями в развитии/ Метиева Л.А., Удалова 

Э.Я.: Сборник игр и игровых упражнений. - М.: Издательство «Книголюб», 2007. - 120 с. – 

елек. вар. 

В пособии представлен большой объем игровых упражнений, заданий, дидактических игр, 

подобранных по всем разделам сенсорного воспитания. Кроме того, впервые даны 

методические рекомендации по организации и содержанию работы, направленной на развитие 

психомоторики и сенсорных процессов у дошкольников и младших школьников, имеющих 

отклонения интеллектуального развития. 

б/н (ІПСП) 

М 59 

22 

Микляева Н. В. Диагностика языковой способности у детей дошкольного возраста. 

Логопедическое обследование: метод. пособие / Н. В. Микляева. – М.: Айрис-пресс, 2006. – 96 

с. – елек. вар. 

Пособие содержит обзор общих подходов к изучению языковой способности дошкольников, 

методику и практические рекомендации по дифференциальной диагностике языковой 

способности у детей с осложненными и неосложненными формами общего недоразвития 

речи. 

б/н (ІПСП) 

М 77 

22 

Монина Г. Б. Гиперактивные дети: психолого-педагогическая помощь. / Монина Г. Б. Лютова-

Робертс Е. К., Чутко Л. С.Монография. — СПб.: Речь, 2007.— 186 с. – елек. вар. 

Данная монография — одна из первых попыток реализации комплексного подхода не только 

на уровне теории, но и на уровне ее практического применения. В книге представлен опыт 

врачей, психологов и педагогов. 

В книге освещены многие важные темы, которые будут интересны как специалистам, 

работающим с данной проблемой, так и родителям гиперактивных детей. Распространенность 

и причины синдрома дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ). Признаки заболевания 

и сопутствующие расстройства. Диагностика и различные методы лечения СДВГ. 

б/н (ІПСП) 

М 89 

22 
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Музыкальное воспитание детей с проблемами в развитии и коррекционная ритмика: Учеб. 

пособ. для студ. сред. пед. учеб. заведений / Е.А. Медведева, Л.Н. Комиссарова, Г.Р. 

Шашкина. – М.: «Академия», 2002. – 224 с. 

В учебном пособии раскрываются как общие подходы к музыкальному воспитанию детей с 

различными отклонениями в развитии, так и специфические особенности содержания и 

организации коррекционной работы средствами музыки в дошкольном образовательном 

учреждении компенсирующего вида. Впервые в систематизированном виде представлены 

содержание и технологии организации музыкального воспитания и занятий по коррекционной 

ритмике с дошкольниками, имеющими проблемы в развитии. 

3301 

М 94 

22 

Мы хотим чувствовать свою причастность, быть «на одном уровне глаз» / ред. кол. Херберт 

Вольхютер и др., под общ. ред. Е. Г. Титовой. - Минск : А.Н. Вараксин, 2011. - 32 с.  

Издания серии «Обычные люди» - о жизни молодых людей с особенностями умственного 

развития, о том, чем они увлекаются, о чем мечтают, кем хотят быть и о проблемах, с 

которыми сталкиваются они сами, а также их родители и близкие люди в повседневной жизни. 

На страницах брошюры озвучены наиболее актуальные темы, которые волнуют родителей и 

самих молодых людей с ограничениями: вопросы трудоустройства и трудовой занятости, 

независимого проживания, реабилитации и др. Здесь также публикуются научные статьи, 

отражающие опыт и современные достижения в области работы с данной категорией людей в 

Беларуси, России, Украине и западноевропейских странах. 

б/н (ІПСП) 

М 97 

22 

Мэш Э. Детская патопсихология. Нарушения психики ребенка / Э. Мэш, Д. Вольф.— СПб.: 

ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК, 2003. — 384 с.  

Данная книга является основным или дополнительным учебным пособием по курсам детской 

психологии, детской и подростковой патопсихологии, психологии отклоняющегося 

поведения, патопсихологии развития детского и подросткового возраста, медицинской 

психологии и дефектологии.  

2639 

П 61 

22 

Навчання дітей з важкими розумовими вадами. Посібник для учителів / Перекл. З польськ. – 

Львів, 2001. – 160 с. 

1055 (ІПСП) 

Н 34 

22 

Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова . Серія 19. Корекційна педагогіка та 

психологія . 3б. Наукових праць. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2008. - №9 

б/н 

Н 19 

22 

Назарова Л.П. Методика развития слухового восприятия у детей с нарушениями слуха: 

Учеб.пособ. для студ. пед.высш.учеб. заведений./ Под общ. ред. В.И.Селиверстова.- М.: 

ВЛАДОС, 2001. – 288 с. 
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В учебном пособии рассматриваются психолого-педагогические особенности развития 

слухового восприятия у неслышащих детей, раскрываются содержание и технологии 

формирования слуховых представлений, слухового внимания на специфических и 

общеобразовательных формах организации учебной деятельности и в воспитательном 

процессе. 

1969 

Н 76 

22 

Новотворцева Н. В. Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки [р], [р’]. (Логопедическая 

тетрадь). Пособие для воспитателей детских садов, логопедов, родителей. – 3-е изд., 

Ярославль: Академия развития: Академия Холдинг, 2003. – 73 с. – елек. вар. 

Пособие включает занимательный речевой материал для логопедической и общеразвивающей 

работы с детьми по формированию правильного произношения звуков [р], [р’]. Рекомендации 

автора помогут организовать взрослым коррекционное воздействие в интересной для детей 

форме.  

Тетрадь можно использовать в работе с детьми, имеющими возрастные недостатки 

произношения, для общего развития речи: совершенствования дикции, обогащения 

словарного запаса, развития речевого слуха, подготовки к звукобуквенному анализу. 

б/н (ІПСП) 

О 26 

22 

Обухівська А. Г. Психологу про дітей з особливими потребами у загальноосвітній школі / 

Антоніна Обухівська, Тамара Ілляшенко, Тамара Жук. – К.: Редакції загальнопед. газет, 2012. 

– 128 с. 

У книжці йдеться про інтеграцію дітей з особливими потребами у загальноосвітній школі та їх 

психологічний супровід. Висвітлено психологічні особливості дітей із різними порушеннями 

психофізичного розвитку, розглядаються умови, яких вони потребують під час навчання у 

школі. Особливу увагу приділено завданням, які стоять перед працівниками психологічної 

служби у роботі з цими дітьми. 

1495 (ІПСП) 

О – 39 

22 

Обычные люди №1/2010 – 32 с. 

б/н (ІПСП) 

О – 72 

22 

Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови: зб. статей молодих вчених: / за ред. 

В.В. Засенка, А А. Колупаєвої. - К.: , 2011 - Вип. 2. - 206 с. 

Збірник містить матеріали щодо технологій корекційно-розвиткової роботи, впровадження 

інклюзивної освіти в Україні, навчання і виховання дітей з особливостями психофізичного 

розвитку. Наводяться результати експериментальних досліджень, пошуків шляхів підвищення 

ефективності підготовки означеної категорії дітей до самостійного життя, інтегрування в 

соціум. 

1394 (ІПСП) 

1628 

О-72 

22 
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Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови: наук.-метод. зб.: / за ред. : В.В. 

Засенка, А.А. Колупаєвої. – К., 2010. – Вип. 1. – 348с. 

Збірник містить матеріали щодо сучасних технологій колекційної роботи, впровадження 

інклюзивної освіти в Україні, навчання і виховання дітей з особливостями психофізичного 

розвитку. Наводяться результати експериментальних досліджень, пошуків шляхів підвищення 

ефективності підготовки означеної категорії дітей до самостійного життя, інтегрування в 

соціум. 

1251 (ІПСП) 

О - 74 

22 

Особый ребенок : исследования и опыт помощи : музыка и танцы в коррекции нарушений 

развития у детей – выпуск 4. – М, 2001. – 140 с. 

б/н (ІПСП) 

П 30 

22 

Петрова В.Г. Психология умственно отсталых школьников: Учеб. пособ. для студ. высш. пед. 

учеб. заведений / В.Г. Петрова, И.В. Белякова. – М.: Академия, 2002. – 160 с. 

В учебном пособии обобщены результаты многолетних, преимущественно отечественных 

исследований, освещающие психологические особенности познавательной деятельности и 

личности школьников с недостатками умственного развития. 

3013 

П 35 

 

22 

 

22 

Питерс Т. Аутизм: от теоретического понимания к педагогическому воздействию: книга для 

педагогов-дефектологов / пер. С англ. М.М. щербаковой. – М.: ВЛАДОС, 2002. – 240с. 

2870 

П 35 

22 

Питерси М. Маленькие ступеньки. Программа ранней педагогической помощи детям с 

отклонениями в развитии. Книга 3: Навыки общения: Пер. с англ. / М. Питерси, Р. Трилори. – 

М.: Ассоциация Даун Синдром, 2001. –112 с. 

Эта книга посвящена развитию речи ребенка, как в до-словесный период, так и в период, 

когдо он начинает говорить. 

2873 

П 35 

22 

Питерси М. Маленькие ступеньки: Программа ранней педагогической помощи детям с 

отклонениями в развитии. Книга 8: Перечень умений, определяющих развитие вашего 

ребенка: Пер. с англ. /  М. Питерси, Р. Трилор. – М.: Ассоциация Даун Синдром, 2001. –96 с. 

В этой книге вы найдете Перечень умений, определяющих развитие ребенка. Перечень 

состоит из четырех проверочных таблиц: 

2878 

П 35 

22 
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Питерси М. Маленькие ступеньки: Программа ранней педагогической помощи детям с 

отклонениями в развитии. Книга 7: Самообслуживание и социальные навыки: Пер. с англ. / М. 

Питерси, Р. Трилор. – М.: Ассоциация Даун Синдром, 2001. –80 с. 

В этой книге рассматриваются навыки, позволяющие самостоятельно ухаживать за собой и 

взаимодействовать с другими людьми. 

2877 

П 35 

22 

Питерси М. Маленькие ступеньки: Программа ранней педагогической помощи детям с 

отклонениями в развитии. Книга 6: Восприятие речи: Пер. с английского. / М. Питерси, Р. 

Трилори.  – М.: Ассоциация Даун Синдром, 2001. –112 с. 

Книга позволяет малышу обучится понимать речь окружающих, следовать указаниям и 

говорить самому. 

2876 

П 35 

22 

Питерси М. Маленькие ступеньки: Программа ранней педагогической помощи детям с 

отклонениями в развитии. Книга 5: Навыки тонкой моторики: Пер. с англ. / М. Питерси, Р. 

Трилори.  – М.: Ассоциация Даун Синдром, 2001. –176 с. 

В книге рассматриваются навыки решения несложных практических задач и головоломок и 

основные навыки, такие как умение распознавать цвета, формы, размеры. 

2875 

П 35 

22 

Питерси М. Маленькие ступеньки: Программа ранней педагогической помощи детям с 

отклонениями в развитии. Книга 4: Навыки общей моторики: Пер. с английского. / М. 

Питерси, Р. Трилори. – М.: Ассоциация Даун Синдром, 2001. –176 с. 

В этой книге рассматривается развитие двигательной активности, которая происходит за счет 

работы крупных мышц тела. Книга подготовлена специалистами по физкультуре и массажу, 

имеющими опыт работы с маленькими детьми с нарушениями в развитии. 

2874 

П 35 

22 

Питерси М. Маленькие ступеньки: Программа ранней педагогической помощи детям с 

отклонениями в развитии. Книга 2: Индивидуальная программа ребенка: Пер. с англ. / М. 

Питерси, Р. Трилори. – М.: Ассоциация Даун Синдром, 2001. –128 с. 

В этой книге рассказывается о том, как составить индивидуальную программу ребенка и как 

помочь ему выполнить эту программу в обычных домашних условиях. 

2872 

П 35 

22 

Питерси М. Маленькие ступеньки: Программа ранней педагогической помощи детям с 

отклонениями в развитии. Книга 1: Введение в программу: Пер. с англ. / М. Питерси, Р. 

Трилори. – М.: Ассоциация Даун Синдром, 2001. –64 с. 

Эта книга рассказывает о том, что лежит в основе программы «Маленькие Ступеньки» и 

объясняет, как с ней работать. 

2871 

П 35 
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22 

Питерс Т. Аутизм: от теоретического понимания к педагогическому воздействию. / 

Редакторы:  Д.Н.Исаев,  Л.М.Шипицына. – СПб.: Институт специальной педагогики и 

психологии, 1999. – 192с. – елек. вар. 

Работа известного бельгийского ученого посвящена актуальным проблемам воспитания и 

развития детей, страдающих аутизмом. Предлагаемая читателю книга служит продолжением 

изданной ранее монографии К.Гилберта и Т.Питерса «Аутизм: медицинские и педагогические 

аспекты». В ней нашел обобщение многолетний практический опыт как самого автора, так и 

многих его коллег в разных странах мира. 

б/н (ІПСП) 

П 42 

22 

Поваляева М.А. Коррекционная педагогика. Взаимодействие специалистов. – Ростов-на-Дону: 

«Феникс», 2002. – 352 с. 

Книга представляет издание, в котором раскрыто взаимодействие специалистов и родителей 

осуществляющих диагностическую, лечебно-оздоровительную деятельность с детьми. 

2596; 4457 

П 42 

22 

Поваляева, М. А. Полный справочник. Настольная книга логопеда. / М. А. Поваляева. - М.: 

ACT: Астрель: Полиграфиздат, 2010. - 608 с. 

У каждого специалиста должна быть настольная книга, написанная профессионалом с 

большим опытом практической работы, книга-справочник, книга-учебник и путеводитель для 

начинающих специалистов. 

1159 (ІПСП) 

П 68 

 

22 

Працетерапія осіб з інтелектуальною недостатністю: майстер-класи. – К., 2009. – 40 с. 

Методичний посібник містить описи десяти майстер-класів із прикладних видів творчості, 

рекомендовані для проведення у ході праце терапії осіб з інтелектуальною недостатністю. 

Працетерапія – невід’ємна складова реабілітаційного процесу осіб з інвалідністю внаслідок 

інтелектуальної недостатності різних вікових груп відповідно до Державної типової програми 

реабілітації. 

б/н(ІПСП) 

П 78 

 

 

22 

Працюємо разом:дитина з особливими потребами в школі.Досвід для батьків.Досвід 

Канади:посіб.-К.:Паливода А.В.,2012.-50с. 

«Працюємо разом:дитина з особливими потребами в школі.Досвід для батьків.Досвід Канади» 

- це добірка практичних матеріалів щодо розвитку  та підтримки партнерства батьків дітей з 

особливими потребами і звичайних закладів освіти задля розбудови інклюзії. В ній широко 

представленні такі питання як: ідентифікація потреб дитини та планування роботи щодо їх 

забезпечення,розроблення плану оцінки потреб дитини, планування програми задоволення 

потреб у межах шкільного середовища та в громаді,окремі аспекти позитивної комунікації та 

врегулювання конфліктів. 
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1631 

22 

Программа развития универсальных учебных действий во внеурочной деятельности для 

учащихся первых классов общеобразовательных школ. – М.: ЛОГОМАТ, 2012. – 92 с. 

Программа включает психолого-педагогические технологи, направленные на повышение 

качества освоения детьми содержания программы начального общего образования. 

Результаты, заложенные в разработанных модулях программы, достигаются детьми в 

условиях внеурочной деятельности и относятся к области метапредметных результатов 

основной образовательной программы. Участие в занятиях способствует развитию у детей 

творческой инициативы, сотрудничества, способности анализировать новую информацию. 

Задания представлены в виде исследовательских и поисковых учебных задач: проблемных 

ситуаций, альтернативных вопросов, заданий на моделирование, проектных задач и т.д. 

1465 (ІПСП) 

П 78 

22 

Програми для дітей з важкими розладами мови: Українська мова (розвиток зв’язного 

мовлення), Читання, Математика, Трудове навчання, Ознайомлення з навколишнім світом. 

Підготовчий, 1 – 4 класи. / Укладачі: Н. Г. Кравченко, В. І. Руднєва, О. В. Чала та ін. – 91 с. – 

елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

П 79 

22 

Проект програми з розвитку слухового сприймання та формування вимови для підготовчих, І-

V класіва школи глухих – К., 1979. – 70 с. 

Проект програм в розитку слухового сприймання  та формування вимови для шкіл глухих 

перекладено на українську мову та доопрацьовано згідно проекту російської програми, 

складеної НДІ дефектології АПН СРСР. 

б/н (ІПСП) 

П 86 

22 

Психологическое и социальное сопровождении больных детей и детей-инвалидов: Учебное 

пособие / Под ред. С.М. Безух и С.С. Лебедевой. – СПб.: Речь, 2006. –112 с. 

В предлагаемом учебном пособии приводится теоретический материал, общеметодические 

рекомендации, коррекционные программы и методики по работе с больными детьми и 

детьми-инвалидами, описан опыт работы инновационных учреждений. 

б/н 

П 86 

22 

Психология детей с отклонениями и нарушениями психического развития / Сост. и общ. ред. 

В.М. Астапова, Ю.В. Микадзе. – СПб.: Питер, 2002. – 384 с. 

В учебном пособии представлены теоретические, экспериментальные и прикладные 

исследования отечественных специалистов в области дефектологии, клинической психологии, 

детской неврологии и психиатрии, раскрывающие проблему нарушений и отклонений в 

психическом развитии детей. 

2948 

П 86 

22 
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Психологічна допомога та соціальний супровід батьків, у яких народилися діти з вадами 

психічного та фізичного розвитку: Методичні рекомендації. – К.: Держсоцслужба, 2008. – 28 

с. 

Використання даних методичних рекомендацій соціальними працівниками, психологами, 

іншими фахівцями, котрі надають соціальні послуги сім’ям з дітьмя, сприятиме запобіганню 

відмовам батьків від дітей із порушеннями розвитку, забезпечить дотримання їхніх прав. 

б/н (ІПСП) 

П 86 

22 

Психолого-педагогічний супровід дітей з порушенням опорно-рухового апарату та розумового 

розвитку / За ред. Вавіної Л.С. – К.: «АТОПОЛ», 2010. – 242 с. 

У посібнику розкриваються особливості розвитку дітей з порушенням опорно-рухового 

апарату та розумового розвитку, висвітлюються окремі аспекти колекційної та навчально-

виховної роботи з ними. 

1452 (ІПСП) 

Р 24 

22 

Розлади поведінки дитячого та підліткового віку. – Пер. з англ. / За заг. ред. В. Штенгелова. – 

К.: Сфера, 2006. – 540 с. – Рос. мовою 

У книжці наведено вичерпний аналіз аспектів розладу поведінки – і загальновизнаних, і тих, 

що визначаються в загальних рисах. Її автори, провідні фахівці й дослідники цієї сфери, 

наголошують на важливості та ймовірній неординарності цього розладу. В окремих главах 

йдеться про генетичні, біологічні, нейропсихологічні та когнітивні фактори, а також 

розглядається роль прихильності, сім’ї і ширшого соціального середовища. Аналізується 

вплив різних факторів на стабільність порушень поведінки до й після настання повноліття, а 

також профілактичні заходи й лікувальні підходи. В останній главі обговорюються сучасні 

досягнення та перспективи розвитку цього розділу психіатрії. 

1461 (ІПСП) 

Р 31 

22 

Регуш Л. А. Проблемы психического развития и их предупреждение (от рождения до 

пожилого возраста). — СПб.: Речь, 2006 — 320 с. – елек. вар. 

В пособии дано подробное описание проблем психического развития, возникающих на разных 

этапах жизненного пути человека (от рождения до пожилого возраста). Задача данного 

пособия — обучить специалистов, работающих в сфере «человек—человек», или людей, 

берущих на себя роль воспитателей (например, родителей), видеть психологическую сущность 

проблемы, уметь предупредить ее возникновение, а столкнувшись с ней — проанализировать 

и разрешить. 

б/н (ІПСП) 

Р 69 

22 

Романчук О. Гіперактивний разлад з дефіцитом уваги у дітей : практ. керівництво – К. , 2008 – 

326 с. 

Книга присвячена одному з найпоширеніших поведінкових розладів дитинства - 

гіперактивному розладу з дефіцитом уваги. В ній синтезовано сучасні наукові знання та 

практичний досвід допомоги дітям із цим розладом. Велику увагу присвячено аналізові 

сучасних знань щодо природи розладу, його етіології, патогенезу та клінічної картини. 

Детально висвітлені питання діагностики та терапії - зокрема допомоги батькам дітей із ГРДУ, 
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розглядаються підходи в системі освіти та питання медикаментозної терапії. Книга спростовує 

поширені міфи щодо цього одного з найбільш досліджених дитячих розладів та пропонує 

цілісну модель допомоги дітям із ГРДУ та їхнім сім'ям, яка базується на сучасних наукових 

знаннях. Дану модель представлено з огляду на можливість її інтеграції в українську 

суспільну реальність - книга відображає також практичний досвід роботи програми для дітей з 

поведін- ковими розладами навчально-реабілітаційного центру «Джерело» (Львів). 

1301 (ІПСП) 

Р 69 

22 

Романчук О. Розлади спектру аутизму в запитаннях та відповідях. — Львів: Колесо, 2010. — 

168 с.  

Ця книжка про розлади спектру аутизму (РСА) – одні з найпоширеніших розладів 

психологічного розвитку у дітей. У зрозумілій та доступній формі вона дає відповіді на 

основні питання – з якими стикаються батьки та фахівці – стосовно причин, виявів, 

діагностики та допомоги дітям з РСА. Велику увагу приділено в ній аналізові сучасних знань 

щодо нейробіології та нейропсихології розладів спектру аутизму – адже тільки розуміючи 

особливості цих дітей, розуміючи чому вони так поводяться, ми можемо у належний спосіб 

спілкуватися з ними, допомагати їм у розвитку. Детально висвітлені питання діагностики та 

терапії РСА – зокрема ролі батьків у допомозі дитині в розвитку, стратегії подолання 

основних проблем у сфері спілкування, соціальних стосунків та поведінки; программу підходи 

в системі освіти та питання медикаментозної терапії. Книжка спростовує поширені міфи про 

ці, одні з найбільш досліджених дитячих розладів та пропонує цілісну модель допомоги дітям 

із РСА та їхнім сім’ям, яка базується на сучасних наукових знаннях та даних доказової 

медицини. Подано цю модель з огляду на можливість її інтеграції в українську суспільну 

реальність Книжка віддзеркалює також практичний досвід роботи програми Раннього 

Втручання для дітей з розладами спектру аутизму навчально-реабілітаційного центру 

«Джерело» (Львів). 

1216 (ІПСП) 

Р 82 

22 

Рубинштейн С. Я. Психология умственно отсталого школьника: Учеб. пособие для студентов 

пед. ин-тов по спец. № 2111 «Дефектология».— 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Просвещение, 

1986. — 192 с. – елек. вар. 

В первой части книги рассматриваются общие вопросы психологии умственно отсталого 

ребенка. В этой связи, в частности, дается психологическая характеристика учащихся 

вспомогательной школы и освещаются особенности их высшей нервной деятельности. Во 

второй части автор останавливается на особенностях познавательных процессов (ощущения, 

восприятия, речь, мышление, память) умственно отсталых учащихся. В третьей части 

раскрываются особенности формирования личности учащихся вспомогательных школ. 

Рассматриваются вопросы формирования характера, самооценки. Существенное внимание 

автор уделяет описанию методов исследования психики (психических процессов и личности). 

б/н (ІПСП) 

С 13 

22 

Савіна Л.П. Пальчикова гімнастика для розвитку мовлення дошкільнят. Програма навчання в 

дитячому садку. – К., 1999 

б/н (ІПСП) 

С 15 
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22 

Сак Т.В. Психолого-педагогічні основи управління учбовою діяльністю учнів із затримкою 

психічного розвитку у школі інтенсивної педагогічної корекції. – К.: Актуальна освіта, 2005. – 

246 с. 

Праця присвячується психолого-педагогічним основам управління учбовою діяльністю учнів 

із затримкою психічного розвитку у спеціальній школі. Порушуються загальні теоретичні 

питання учбової діяльності учнів з особливостями психофізичного розвитку в системі 

спеціальної освіти. Наводяться результати теоретико-експерементального дослідження 

проблеми на матеріалі з природознавства школи інтенсивної педагогічної корекції. 

2430; б/н (ІПСП) 

С 40 

22 

С. А. Сироткин, Э. К. Шакенова. Слепоглухота: Классификация и проблемы. / Учебное 

пособие. – М.: – 1989. – 86 с. – елек. вар. 

В учебном пособии раскрывается понятие слепоглухоты, приводится классификация 

слепоглухих по различным признакам с использованием зарубежного и отечественного опыта 

изучения слепоглухих. Дается обзор и статистический анализ результатов первого переучета 

слепоглухих в РСФСР, рассматриваются специфические проблемы социальной реабилитации 

и требования к работе со слепоглухими, отнесенными к различным группам классификации. 

Одна из основных целей пособия - оказание помощи в организации и проведении нового 

переучета, выявлении и обследовании слепоглухих. 

б/н (ІПСП) 

С 44 

22 

Скороходова О. И. Как я воспринимаю, представляю и понимаю окружающий мир. – М.: 

«Педагогика», 1972. – 448 с. – елек. вар. 

 Болезнь в детстве сделала О. И. Скороходову полностью слепоглухой. Однако она нашла в 

себе силы учиться и работать. Под руководством проф. II. А. Соколянсиого она получила 

образование. 

 Предлагаемая книга – уникальное произведение автора, лишенного зрения и слуха. В ней с 

большой полнотой характеризуются особенности познавательных процессов человека, 

лишенного основных дистантных рецепторов. 

б/н (ІПСП) 

С 45 

22 

Скрипник Т.В. Феноменологія аутизму: Монографія. – К.: Видавництво «Фенікс», 2010. – 368 

с. 

У монографії систематизовано світовий досвід вивчення аутизму як у теоретичному, так і в 

експериментальному аспектах; подано змістовний виклад дієвих корекційних стратегій, які  

застосовуються у роботі з аутичними дітьми. 

1153 (ІПСП) 

С 47 

22 

След созидательных лет / История Киевской организации УТОГ. – К., 2001. – 271 с. 

б/н (ІПСП) 

С 54 

22 
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Соболева А.В. Загадки-смекалки. Практическое пособие для логопедов, воспитателей и 

родителей/ Под ред проф. Т.Б. Филичевой. – М.: «Издтельство ГНОМ и Д» , 2000. – 96 с. (В 

помощь логопеду). 

В пособии собрано более 800 загадок. Они окажут большую помощь логопеду в проведении 

занятии с детьми по развитию у них мыслительной деятельности, смекалки, способности к 

восприятию окружающей их действительности. Загадки систематизированы по темам. 

Предназначается логопедам, родителям, всем, интересующимся проблемами развития речи у 

дошкольников и исправления ее недостатков. 

б/н (ІПСП) 

С 71 

22 

Специальная педагогика: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Л.И. Аксенова, Б.А. 

Архипов, Л.И. Белякова и др.; Под ред. Н.М. Назаровой. – 4-е изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2005. – 400 с. 

В пособии впервые изложена теория социальной педагогики, история специального 

образования лиц с нарушениями в развитии и особыми образовательными потребностями. 

Представлены основы дидактики специальной педагогики, охарактеризованы содержание и 

организация специального образования, выявлены ключевые проблемы развития специальной 

педагогики, показан зарубежный и отечественный опыт в этой области. 

4075 

С 71 

22 

Специальная психология: учеб. пособие / Е. С. Слепович [и др.]; под ред. Е. С. Слепович, А. 

М. Полякова. – Минск: Выш. Шк., 2012. – 511 с. 

Отражены проблемное поле и основные понятия специальной психологии, раскрываются 

психологические особенности развития детей с различными типами отклоняющегося 

развития, а также содержится описание принципов, содержания, форм и способов 

психологической коррекции отклонений в развитии, основных направлений деятельности 

психолога в учреждениях образования. 

1482 (ІПСП) 

С 72 

22 

Спілкуємось без барєрів. – Матеріали з подолання труднощів та барєрів у спілкуванні з 

людьми з особливими потребами. - К. 2009. 

б/н (ІПСП) 

С 79  

22 

Тригер Р. Д. Психологические особенности социализации детей с задержкой психического 

развития. — СПб.: Питер, 2008. — 192 с. – елек. вар. 

В книге представлен авторский подход к пониманию проблем социализации детей с 

задержкой психического развития. В ней впервые обобщены результаты исследований 

отечественных и зарубежных авторов по проблемам общения детей с задержкой психического 

развития. Анализ экспериментальных данных позволил показать, что причиной существенных 

трудностей социализации и формирования личности этих дошкольников и младших 

школьников являются нарушения внутрисемейных отношений, прежде всего отношений в 

системе «мать-ребенок». В издании рассматриваются условия, которые как благоприятствуют 

социализации детей с задержкой психического развития, так и, наоборот, ведут к школьной 

дезадаптации, сочетающейся с эмоциональными расстройствами. 
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б/н (ІПСП) 

Т 19 

22 

Тарасун В.В., Гаврилова Н.С. Особливості навчання математики молодших школярів з 

порушеннями мовленнєвого розвитку: Навчальний посібник. – Кам’янець-Подільський: ПП 

Мошинський B.C., 2007. – 268 с. 

У навчальному посібнику з урахуванням новітніх досліджень у галузі спеціальної психології і 

педагогіки висвітлено загальні механізми оволодіння дітьми поняттям числа, формування у 

них рахунку і обчислювальних навичок, особливості, розв’язування арифметичних задач. 

Охарактеризовано можливі типи труднощів засвоєння молодшими школярами з порушеннями 

мовленнєвого розвитку (ПМР знань з математики та причини їх виникнення. Представлено 

можливі шляхи подолання труднощів у процесі опанування дітьми з ПМР математичним 

матеріалом. Висвітлено характерні особливості організації навчання математики дітей з ПМР 

на уроках інформаційно-корекційного, розвивально-узагальнюючого і регуляційно-

контролюючого типів. Запропоновано практичний матеріал: перспективний план для навчання 

дітей з ПМР математики у підготовчому, першому, другому, третьому і четвертому класах, 

зразки уроків, приклади корекційних і розвивальних завдань, які можна використовувати на 

уроках математики, методику діагностики стану засвоєння знань з математики, корекційні 

завдання для роботи на індивідуальних заняттях і на уроках з математики. 

1198 (ІПСП) 

Т 70 

22 

Трофимова Н.М., Дуванова С.П., Трофимова Н.Б., Пушкина Т.Ф. Основы специальной 

педагогіки и психологи. – СПб.: Питер, 2006. – 304 с. 

В учебном пособии излагаются основне цели, задачи и принципы специальной педагог гики и 

психологи, раскрываются специальные и общепедагогические методы коррекционного 

педагогического воздействия на детей, обучающихся и воспитывающихся как в 

общеобразовательных, так и в специальных образовательных учреждениях. Основной задачей 

пособия является внесение коректив в общепедагогическую и профессиональную підготовку 

студентов к работе с детьми, имеющими отклонения в развитии и поведении, 

испытывающими трудности в освоении школьных учебных дисциплін. 

1238 (ІПСП) 

Т 70 

22 

Трошин О.В., Жулина Е.В. Логопсихология: Учебное пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 256 с. 

 В учебном пособии рассматриваются теоретические основы "логопсихологии" особенности 

исследования коммуникативной дезадаптации, анализируются особенности психического 

развития лиц с нарушениями речи; раскрывается специфика речевого развития по стадиям 

онтогенеза и возрастных кризисов. Представлен системно-генетический подход к диагностике 

и коррекции психологических отклонений при речевых нарушениях. Темы завершаются 

вопросами и тестовыми заданиями для проверки знаний.  

б/н  (ІПСП) 

У 45 

22 

Український логопедичний вісник: зб. наук. пр.. – К.: Актуальна освіта, 2010. – Вип. 1. – 112 с. 

У збірнику представлено матеріали наукових досліджень, присвячених проблемі вивчення, 

діагностики, попередження та корекції порушень мовленнєвого розвитку осіб з особливими 

потребами різних вікових груп. 
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1271 (ІПСП) 

У 45 

22 

Українсько-польський тематичний словник жестової мови (для батьків і дітей). – Х.: Прапор, 

2009. – 88 с. 

Словник містить загальновживані жести, необхідні для спілкування між людьми з вадами 

слуху. Опис рухів рук і зображення на фото допоможуть таким людям розширити свій 

словниковий запас як українською, так і польською мовами. Опанування цими жестовими 

мовами сприятиме всебічному розвиткові їхньої духовності та культури. 

б/н (ІПСП) 

У 45 

22 

Український логопедичний вісник: зб. наук. пр. – К.: Актуальна освіта, 2011. – Вип. 2. – 112 с. 

У збірнику представлено матеріали наукових досліджень, присвячених проблемі вивчення, 

діагностики, попередження та корекції порушень мовленнєвого розвитку осіб з особливими 

потребами різних вікових груп.  

1460 (ІПСП) 

 

У-51 

22 

Ульенкова У.В. Организация и содержание специальной психологической помощи детям с 

проблемами в развитии: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / У.В. Ульенкова, 

О.В.  Лебедева. -  М.: “Академия”, 2002. – 176 с. 

В учебном пособии изложена научно обоснованная система диагностической и коррекционно-

педагогической помощи детям дошкольного и младшего школьного возраста с трудностями в 

развитии, апробированная в процессе многолетней практической работы с детьми. 

2346 

Ф 53 

22 

Филичева Т.Б. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста: практ. 

пособие / Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. – 3-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2005. – 224 с. 

В пособии освещается система коррекционного обучения и воспитания детей с общин 

недоразвитием речи. Охарактеризованы основне проявления недоразвития речи детей 

дошкольного возраста и их психологические особенности; изложены приемы формирования 

звуковой стороны речи, лексики, грамматического строя, связной речи; ображена специфіка 

коррекционно-воспитательного процесса. Методические положення иллюстрированы 

конспектами логопедических занятий. Пособие включает тематическое планирование, 

недельное распределение логопедических и воспитательных занятий по периодам обучения, а 

также рекомендации по использованию лексического материала. 

1241 (ІПСП) 

Ф 51 

22 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дети с фонетико-фонематическим недоразвитием. Воспитание 

и обучение. – М.: ГНОМ  Д., 2000. – 80 с. 

Предлагаемое пособие предназначается для воспитателей и логопедов дошкольных групп для 

детей с фонетико-фонематическим недоразвитием. Представленный материал содержит 

характеристику особенностей речевого развития детей пятилетнего возраста с ФФН, 

методические приемы их обследования, раскрывает вопросы организации и содержания 
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коррекционного обучения по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей. 

Может быть адресовано родителям детей с нарушениями речи 

б/н (ІПСП) 

Х 52 

22 

Хитрюк В. В. Основы обучения и воспитания детей с особенностями психофизического 

развития [Текст] : практикум для студентов учреждений высш. образования / В. В. Хитрюк. — 

Барановичи : РИО БарГУ, 2011. — 223 с. 

В практикуме представлены задания и упражнения, позволяющие формировать 

академические, социально-личностные и профессиональные компетенции у будущих 

педагогов, их готовность к работе в условиях образовательной интеграции. Данное издание 

предназначено для организации и проведения практических и лабораторных занятии, 

управляемой и контролируемой самостоятельной работы студентов, а также для 

самообразования. 

1323 (ІПСП) 

Х 52 

22 

Хитрюк В. В. Основы обучения и воспитания детей с особенностями психофизического 

развития: вопросы и ответы [Текст] : учеб.-метод, пособие для студентов учреждений высш. 

образования / В. В. Хитрюк. — Барановичи : РИО БарГУ, 2011. — 198 с. 

В пособии в форме вопросов и ответов изложены основные позиции психолого-

педагогической характеристики всех категорий детей с особенностями психофизического 

развития, а также особенности их обучения и воспитания как в специальных учреждениях 

образования, так и в условиях образовательной интеграции. Определены роль и содержание 

работы педагога в условиях интегрированного обучения и воспитания. 

1322 (ІПСП) 

Х 52 

22 

Хитрюк В. В. Основы обученияи воспитания детей с особенностями психофизического 

развития: вопросы и ответы [Текст] : учеб.-метод, пособие для студентов учреждений высш. 

образования / В. В. Хитрюк. — Барановичи : РИО БарГУ, 2011. — 198 с. 

В пособии в форме вопросов и ответов изложены основные позиции психолого-

педагогической характеристики всех категорий детей с особенностями психофизического 

развития, а также особенности их обучения и воспитания как в специальных учреждениях 

образования, так и в условиях образовательной интеграции Определены роль и содержание 

работы педагога в условиях интегрированного обучения и воспитания. 

1320 (ІПСП) 

Х 52 

22 

Хитрюк В. В. Педагогика. Введение в коррекционную педагогику [Текст] : практикум для 

студентов высших учебных заведений педагогических специальностей / В. В. Хитрюк. - 

Барановичи : РИО БарГУ, 2008. – 141 с. 

Практикум содержит материал для организации и проведения семинарских, практических и 

других форм занятий, а также самостоятельной работы студентов педагогических 

специальностей. Содержание практикума соответствует учебной программе курса. 

1321 (ІПСП) 

Х 52 

22 
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Хитрюк В.В. Основы обучения и воспитания детей с особенностями психофизического 

развития [Текст]: сб. заданий и упр. для студентов высш. учеб. заведений / В.В. Хитрюк. – 

Барановичи : РИО БарГУ, 2010. – 92 с. 

Предназначен для организации и проведения семинарских и практических занятий, 

управляемой самостоятельной работы студентов по учебной дисциплине «Основы обучения и 

воспитания детей с особенностями психофизического развития». 

1245 (ІПСП) 

Х 71 

22 

Холковська І.Л. Корекційна педагогіка. – Вінниця, 2007. – 328 с. 

У посібнику розкрито сутність, причини винекнення і типи відхилень у розвитку та поведінці 

дітей, викладено теоретичні засади організації корекційно-педагогічної роботи у 

загальноосвітніх і спеціальних навчальних закладах, розглянуто методи та прийоми 

корекційної діяльності. 

1144 (ІПСП) 

Х 91 

22 

Хрестоматія з логопедії. Навчальний посібник. Шеремет М. К., Мартиненко І. В. – К.: КНТ, 

2006. – 360 с. – елек. вар. 

У даному посібнику тематично систематизовано роботи з логопедії зарубіжних і українських 

авторів. Видання містить наступні розділи: «Історичні аспекти логопедії», «Загальні питання 

логопедії», «Дислалія», «Дизартрія», «Ринолалія». 

б/н (ІПСП) 

Ц 27 

22 

Цветкова Л.С. Афазия и восстановительное обучене: Учеб. пособие для студентов дефектол. 

фак. пед. ин-тов. – М.: Просвещение, 1988. - 207 с.: ил. 

В книге известного специалиста по нейропсихологии, афазиологии и нейропсихологической 

реабилитации раскрывается понятие нейропсихологической реабилитации неврологических и 

нейрохирургических больных, ее задачи и методы. Описываются пути восстановления 

высших психических функций и методы восстановительного обучения больных с 

нарушениями речи (афазия), письма и чтения, возникающими при локальных поражениях 

мозга, отражены новые достижения в этой области нейропсихологии. 

б/н (ІПСП) 

Ч 25 

22 

Частные методики адаптивной физической культуры: Учебное пособие / Под. ред. Л.В. 

Шапковой. – М.: Советский спорт, 2003. – 464 с. 

Пособие раскрывает закономерности, основные принципы и особенности методики 

адаптивной физической культуры в работе с детьми, имеющими нарушения зрения, 

интеллекта, последствия детского церебрального паралича, поражения спинного мозга, 

ампутацию конечностей. 

4066 

Ч 34 

22 

Чевелева Н.А. Исправление речи у заикающихся школьников – М., Просвящение, 1966. – 96 с. 

Настоящее пособие предлагает систему исправления речи у заикающихся школьников I—IV 

классов в процессе ручной деятельности. Данная система является практическим итогом 
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исследования, проведенного под руководством профессора доктора педагогических наук Р. Е. 

Левиной в секторе логопедии научно-исследовательского Института дефектологии АПН 

РСФСР. 

б/н (ІПСП) 

Ч 45 

22 

Чередніченко Н.В., Курбатова А.І. Формування графічної навички письма у дітей з різними 

вадами мовлення в умовах корекційного навчання: Навчально-методичний посібник. – К., 

2009. – 96 с. 

1053 (ІПСП) 

22 

Чередніченко Н.В.,Початковий курс навчання української мови молодших школярів із 

тяжкими порушеннями  мовлення (ТПМ).  Навчально-методичний посібник ( курс-лекцій ). 

К.: Видавничий Дім «Слово»,2014.-208с. 

  Курс лекцій з цього розділу дає студентам можливість усвідомити сучасну систему навчання 

рідної мови в початкових класах школи для дітей із тяжкими порушеннями мовлення, засвоїти 

її теоретичний фундамент, а також оволодіти теоретичними знаннями, практичними уміннями 

щодо формування, корекції та розвитку звукової та лексико-граматичної системи мови у 

молодших школярів із ТПМ. 

1627 

 

Ч 92 

22 

Чуприков А.П., Винник М.І., Багрій Я.Т. Ранній дитячий аутизм: Навчально-методичний 

посібник / Чуприков А.П., Винник М.І., Багрій Я.Т.  – Івано-Франківськ, 2005. – 40 с. 

У навчально-методичному посібнику, який розрахований на лікарів-психіатрав, педіатрів, 

сімейних лікарів, психологів, педагогів, соціальних працівників та студентів, які навчаються 

даним спеціальностям, розкрито нове бачяення РДА у світлі ранньої діагностики та 

різноманітних методів терапевтичного впливу. 

б/н (ІПСП) 

Ш 28 

Шашкина Г.Р. Логопедическая ритмика для дошкольников с нарушениями речи: Учебное 

пособие для студ.высш.пед.уче.завед.- М., Академия, 2005. – 192 с. 

 В учебном пособии рассматриваются современные представления о фонетико-

фонематическом недоразвитии речи (ФФН), об общем недоразвитии речи (ОНР), заикании у 

детей; описываются структкра и содержание коррекционной работы логопеда детского сада в 

группе для детей с нарушениями речи; раскрывается специфика проведения логоритмических 

занятий с этими детьми; представлены планы-конспекты занятий по логопедической ритмике 

для детей с ФФН и ОНР. 

б/н (ІПСП) 

Ш 37 

22 

Шевцова Е.Е. Артикуляционный массаж при заикании. - М.: В.Секачев, 2006. – 30 с. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

Ш 37 

22 
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Шевченко С.Г. Коррекционно - развивающее обучение: Организационно-педагогические 

аспекты: Метод. пособие для учителей кл. коррекц.-развив. обечения. – М.: ВЛАДОС, 2001. – 

136 с. 

В пособии представлены современные подходы к организации целостной системы 

коррекционно - развивающего обучения, приводится нормативная документация, 

регламентирующая работу классов для школьников с трудностями в обучении, освещаются 

основные направления работы по коррекции задержки психического развития у детей. 

1991 

Ш 49 

22 

Шеремет М. К., Пахомова Н. Г. Формування мовленнєвої готовності дітей старшого 

дошкільного віку з дизартрією до навчання в школі: Навчально-методичний посібник. – Київ, 

2009. – 137 с. 

У навчально-методичному посібнику визначено лінгвістичні, психолого-педагогічні та 

методичні основи мовленнєвої підготовки підготовки дітей старшого дошкільного віку до 

навчання в школі. 

995 (ІПСП) 

Ш 49 

22 

Шеремет М.К., Ревуцька О.В. Логопедія (корекційна робота при дислалії): Навчальний 

посібник. – К., 2009. – 160 с. 

У посібнику подано теоретичні відомості з основ логопедії; розглянуто питання з історії 

вивчення дислалії та її проявів, враховуючи наявність зубощелепних деформацій та 

порушення функцій зубощелепної системи у дітей; охарактеризовано види, форми та рівні 

порушень звуковимови; подано інформацію до проведення обстеження дітей; висвітлено 

методику корекційної роботи при дислалії з використанням різних видів ігор. 

1054 (ІПСП) 

Ш 63 

22 

Шипицына Л.М.. Необучаемый ребенок в семье и обществе. Социализация детей с 

нарушением интеллекта. – СПб.: Изд-во «Дидактика Плюс», 2002.- 496 с. 

 В монографии представлены результаты комплексной диагностики и коррекции детей, 

подростков и молодых людей с умственной отсталостью. Особое внимание уделяется 

социализации и интеграции этих лиц в общество. 

2603 

Ш 63 

22 

Шипицына Л. М. Необучаемый» ребенок в семье и обществе. Социализация детей с 

нарушением интеллекта. — 2-е изд., перераб. и дополн. — СПб.: Речь, 2005. — 477 с. – елек. 

вар. 

В монографии представлены результаты комплексной диагностики и коррекции детей, 

подростков и молодых людей с умственной отсталостью. Особое внимание уделяется 

социализации и интеграции этих лиц в общество. В связи с этим подробно рассматриваются 

вопросы их социально-психологической адаптации, формирования коммуникативных 

навыков, семейных взаимоотношений, полоролевого поведения, а также вопрос психолого-

педагогического сопровождения умственно отсталых лиц в различных условиях обучения, 

воспитания, реабилитации и поддерживаемого проживания. 

б/н (ІПСП) 
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Ш 83 

22 

«Шпаргалка» для учителя-логопеда дошкольного образовательного учреждения: Справочное 

пособие для логопеда-практика / Автор-составитель Р.А. Кирьянова. — СПб.: КАРО, 2008. — 

384 с. — елек. вар. 

 «Шпаргалка» для учителя-логопеда поможет специалисту спланировать свою деятельность с 

детьми в течение дня и недели, продумать оснащение логопедического кабинета, 

своевременно подготовить отчет, сообщение и конспект занятия, оформить необходимую 

документацию с учетом современных требований. «Шпаргалка» поможет учителю-логопеду 

найти ответ на все интересующие его вопросы. 

б/н (ІПСП) 

Ш 95 

22 

Шульженко Д.І. Аутизм не вирок. – Львів, 2010. – 224 с. – друк. вар., елек. вар. 

У книзі представлено авторський підхід до проблеми подолання спектра аутистичних 

порушень. 

1152 (ІПСП) 

Ш 95 

22 

Шульженко Д.І. Основи психологічної корекції аутистичних порушень у дітей: Монографія. – 

К., 2009. – 385 с. 

У монографії на основі ґрунтовного теоретико-методологічного аналізу розглядаються 

найважливіші психологічні категорії – особистість, діяльність, спілкування – з погляду 

вирішення проблеми подолання спектру аутистичних порушень у дітей. 

1151 (ІПСП) 

Ш 95 

22 

Шукшина Л. М. Допомога дітям з мовленнєвими проблемами / Любов Шукшина. – К. : Шк. 

світ, 2012. – 128 с. 

Подана у книжці система занять охоплює розвиток мовлення, навчання мови та мовленнєве 

виховання. Різноманітність мовних ігор і вправ забезпечує умови для максимальної корекції та 

компенсації мовленнєвих вад, а також для формування мовленнєвої компетентності. 

Практичні поради і методики можуть бути використані як розвивальні у роботі з дітьми 

дошкільного і молодшого шкільного віку. 

1497 (ІПСП) 

Ш 95 

22 

Шульженко Д.І., Робота гувернера-психопедагога з корекції інтелектуальних та аутистичних 

порушень у дітей/ Ліснічук О.В.: Науково-методичний посібник. – Київ, НПУ імені 

М.П.Драгоманова, 2006. – с. 250 – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

 

Ш 95 

22 

 Шульженко Д.І. Основи психологічної корекції аутистичних порушень у дітей: Монографія. – 

К., 2009. – 385 с. – елек. вар. 

У монографії на основі ґрунтовного теоретико-методологічного аналізу розглядаються  

найважливіші психологічні категорії – особистість, діяльність, спілкування – з погляду  
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вирішення проблеми подолання спектру аутистичних порушень у дітей. Простежується логіка 

утворення психологічних механізмів аутистичних розладів, які негативно впливають на 

становлення особистості дитини. Описуються найбільш значущі для діагностики та прогнозу 

розвитку дитини, корекційного навчання та виховання напрями та способи психологічної 

корекції, що дає можливість побачити вирішення проблеми в цілому, а саме: у різноманітних 

аспектах комплексної медико-психолого-педагогічної корекції. 

б/н (ІПСП) 

Щ 92 

22 

Щолокова А.В., Юрова Р.А. Заняття логоритміки в групах для дітей із заїканням – К., 

НМЦСО, 2000 

б/н (ІПСП) 

Э 30 

22 

Эй Анри. Шизофрения. – 293 с. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

Я 60 

22 

Янн П.А. Воспитание и обучение глухого ребенка: Сурдопедагогика как наука: Учеб. пособ. 

для студ. высш. пед. учеб. заведений / Пер. с нем. Л.Н.Родченко, Н.М. Назаровой. – М.: 

Академия, 2003. – 248 с. 

В учебном пособии рассматривается сурдопедагогика как наука, показаны перспективы в 

обучении и воспитании глухих детей. Оно написано на материале исследований немецких 

педагогов. 

3288 

Я 90 

22 

Яхнина Е.З. Методика музыкально-ритмических занятий с детьми, имеющими нарушения 

слуха.: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Под ред. Б.П. Пузанова. – М.: 

«Владос», 2003. – 272 с. 

В пособии изложены научно-методические основы использования музыки в образовательно-

коррекционной работе с глухими и слабослышащими детьми. Особое внимание уделено 

развитию сенсорной основы восприятия музыки у детей с тяжелыми нарушениями слуха в 

условиях интенсивного развития их слухового восприятия с использованием 

электроакустической аппаратуры. Рассмотрены задачи, организация и содержание 

музыкально-ритмических занятий в специальных школах для глухих и слабослышащих детей. 

Представлена также система музыкального воспитания детей дошкольного возраста с 

нарушениями слуха. 

2637 

Я 65 

22 

Янушко. Е. Помогите малышу заговорить! Развитие речи детей 1,5-3 лет. / Елена Янушко. — 

Москва : Теревинф, 2007. — 232 с. – елек. вар. 

Книга посвящена актуальной теме — речевому развитию ребенка 1,5-3 лет. Чтобы заговорить, 

ребенку необходима помощь взрослого. Начальный этап состоит из занятий, которые 

помогают наладить общение со взрослым, развивают подражание, слуховое внимание и 

восприятие ребенка, дыхание, мелкую моторику. Основной раздел книги — «Развитие речи» 

— ставит своей целью «разговорить» ребенка и описывает логопедические занятия и 
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специальные приемы логопедического воздействия, учитывающие особенности работы с 

маленькими неговорящими детьми. Представленный материал поможет создать речевую 

среду развития, накопить пассивный словарь. Развитие активной речи ребенка (именно то, 

чего с таким нетерпением ожидают близкие!) достигается путем развития у ребенка речевого 

подражания, использования ритма и т.д. 

б/н (ІПСП) 

 

Л69 

22 

Логопедія. Підручник. За ред. М.К.Шеремет.-К.:Видавничий Дім «Слово», 2010.-

376с.:586л... 

 

Висвітлено науково-методичні засади логопедії як науки, системні порушення усного 

мовлення, причини його прояву, патогенез і кореляційно-реабілітаційну роботу, вікові 

норми мовленнєвого розвитку дитини. 

1550 

22 

Трофименко Л.І. Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей середнього 

дошкільного віку із ЗНМ: Програмно-методичний комплекс / за ред. Є.Ф. Соботович. – 

К.: «Актуальна освіта», 2007. – 120с. 

 

У програмно-методичному комплексі представлено зміст та методику логопедичних 

занять з корекції та попередження порушень мовленнєвого розвитку дітей із ЗНМ II-III 

рівня середнього дошкільного віку. 

1546 

Р 49 

 

22 

Трофименко Л.І. Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого 

дошкільного віку із ЗНМ : Програмно-методичний комплекс. – 2013.-108с.  

 У програмно-методичному комплексі представлено зміст та методику логопедичних 

занять з корекції та попередження порушень мовленнєвого розвитку у дітей старшого 

дошкільного віку із ЗНМ ІІІ-ІVрівнів. 

1621 

22 

Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей молодшого дошкільного віку із 

ЗНМ: програмно-методичний комплекс / Ю.В.Рібцун. – К.: Освіта України, 2011. – 292 с. 

 

У програмно-методичному комплексі представлено зміст і методику корекційної роботи 

з розвитку мовлення дітей молодшого дошкільного віку із загальним недорозвитком 

мовлення.  

1544 

Р 49 

22 

Корекційна робота з розвитку мовлення дітей п’ятого року життя із фонетико – 

фонематичним недорозвитком мовлення: програмно-методичний комплекс/ 

Ю.В.Рібцун. – К.: Кафедра. 2013. – 284 с. 
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У програмно-методичному комплексі з урахуванням вимог Базового компонента 

дошкільної освіти  та чинних програм розвитку, виховання і навчання дітей дошкільного 

віку,  психолінгвістичного  та діяльністного підходів представлено спеціальну програму 

із зазначенням як загальноосвітніх, так і корекційно - розвивальних завдань з розвитку 

мовленнєвої діяльності дітей п’ятого року життя із фонетико-математичним 

недорозвитком мовлення (ФФНМ) та окремі аспекти її реалізації 

1543 

М30 

22 

І.С.Марченко. Спеціальна методика початкового навчання української мови 

(логопедична робота з корекції порушень мовлення у дошкільників). Навчальний 

посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів. Спеціальність: 

Корекційна освіта (логопедія). – 1-видання. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2010. – 288 с. 

 

У посібнику розкриваються всі основні розділи курсу теорії та спеціальної методики 

початкового навчання мови дітей дошкільного віку з порушенням мовлення. 

1551 

 

 

22.1. Інклюзивна освіта 
Е 45 

22.1 

Екжанова Е. А. Основы интегрированного обучения : пособие для вузов / Е. А. Екжанова, Е. 

В. Резникова. – М. : Дрофа, 2008. – 286 с. 

В пособии рассматриваються теоретические и практические аспекты социально-

образовательной интеграции детей с ограничеными возможностями здоровя в среду 

нормально развивающихся сверстников. 

б/н (ІПСП) 

И 65 

22.1 

Инклюзивное образование. Учебно-методическое пособие. / Сост.: Т. В. Кожекина, О. А. 

Степанова, М. В. Рогачева. – М.: УЦ «Перспектива», 2013. – 220 с. 

1485 (ІПСП) 

І-65 

22.1 

Інклюзивна модель освіти: аналіз законодавчого простору. – Всеукраїнський фонд «Крок 

за кроком». – К.: ФО-П Парашин К.С., 2008. – 60 с. 

Посібник висвітлює особливості інклюзивної освіти як одного з аспектів прав людини, 

загальні підходи до освіти людей з особливими потребами, досвід окремих країн. Розкриває, 

яким чином можна управляти розробкою політики та практики у сфері інклюзивної освіти та 

як підтримувати розвиток системи інклюзивної освіти. У посібнику вперше подано аналіз 

законодавства України у сфері загальної освіти на відповідність до міжнародних документів у 

галузі прав людини та міжнародний досвід у сфері впровадженя основних механізмів 

інклюзивної моделі освіти. 

1331 (ІПСП) 

І 65 

22.1 
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Інклюзивна освіта. Посібник для батьків. Досвід Канади: посіб. – К.: Паливода А.В.,2012.-

120с.  

Посібник «Інклюзивна освіта. Посібник для батьків. Досвід Канади» - це добірка матеріалів 

для батьків дітей з особливими потребами, яка допоможе зорієнтуватися в 

найрізноманітніших питаннях, що стосується інклюзії.  

1642 

І – 65 

22.1 

Інклюзивна освіта. Підтримка розмаїття у класі: практ. посіб. / [Тім Лорман, Джоан 

Деппелер, Девід Харві]. — К.: — СПД- ФО Парашин І. С. 2010. – 296 с. 

Практичний посібник «Інклюзивна освіта. Підтримка розмаїття у класі» колективом на 

матеріалах досліджень інклюзивної проблематики та демонструє, яким чином наведені 

наукові висновки можна втілювати на рівні повсякденної практики для вдосконалення 

інклюзивного навчального процесу. В посібнику запропоновані чіткі та практично-орієнтовані 

стратегії організації інклюзивного навчання, підкріплені конкретними прикладами, що 

ілюструють способи перенесення запропонованих підходів на реалії навчального процесу. 

1340 (ІПСП) 

1638 

І – 65 

22.1 

Інклюзивна школа: особливості організації та управління: Навчально-методичний 

посібник / Кол. авторів: Колупаєва А. А., Софій Н. 3., Найда Ю. М. та ін. За заг. Ред. 

Даниленко Л. І., — 2-ге видання — К.: ФО-П Парашин І. С., 2010. — 128 с. 

Навчально-методичний посібник висвітлює особливості організації та управління інклю-

зивною школою, відомості щодо становлення міжнародної та вітчизняної моделі інклюзивної 

освіти, зарубіжний досвід та практичні поради стосовно адаптацій та модифікацій 

навчального середовища, налагодження співпраці між школою і батьками, школою і 

фахівцями для забезпечення потреб дітей з особливостями психофізичного розвитку. Вперше 

подано рекомендації щодо адаптацій та модифікацій навчального середовища на рівні школи, 

застосування практики відстоювання інтересів дітей на інклюзивну освіту керівниками 

загальноосвітніх закладів. 

1332 (ІПСП) 

Д 18 

22.1 

Данілавічютє Е.А.,Литовченко С.В. Стратегії викладання в інклюзивному навчальному 

закладі : навчально-методичний посібник\ За ред.. А.А.Колупаєвої.-К.:ТОВ  

«Фірма»Есе»,2013-с.224. 

У посібнику представлено закономірності розвитку вітчизняної інклюзії та її місце у єдиній 

системі освіти. Розкрито поняття «гуманістична педагогічна взаємодія» як основа стратегій 

викладання.  

1645 

І 60 

22.1 

Індекс інклюзії: дошкільний навчальний заклад: Навчально-методитчний посібник / 

Кол.упорядників: Патрикеєва О.О., Дятленко Н.М.,Софій Н.З.,Найда Ю.М. Під заг.ред. 

Шинкаренко В.І.- К.: ТОВ «Видавничий дім»Плеяди»,2013.-100с. 

«Індекс інклюзії»- це добірка практичних матеріалів, спрямованих на планування дій зі 

створення та розвитку в дошкільних навчальних закладах інклюзивного навчального 
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середовища для всіх учасників навчально-виховного процесу.  

1644 

І-65 

22.1 

Інклюзивна освіта.Досвід проекту:збірник статей/Упорядники Мазін Д.М.,Найда Ю.М.-

К.:ТОВ»Видавничий дім»Плеяди»,2013-С.214. 

У збірнику представлено статті канадських та українських авторів ,які були розроблені або 

перекладені під час реалізації проекту. Тематика статей охоплює питання філософії 

інклюзивної освіти,шкільної політики та практики , спрямовані на розвиток інклюзії , ролі 

громадської організації у підтримці інклюзивних процесів у суспільстві. 

1639 

 

22.1 

Індивідуальне оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими освітніми 

потребами в інклюзивному класі :навч.курс та наук.-метод.посіб. /Т.В.Сак.- К.:ТОВ 

«Видавничий дім «Плеяди»,2011.-168с.- (Серія «Інклюзивна освіта»). 

 У навчально методичному комплексі представлено навчальну   програму   курсу 

«Індивідуальне оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими освітніми потребами в 

інклюзивному класі» та науково-методичний посібник « Індивідуальне оцінювання 

навчальних досягнень учнів з особливими освітніми потребами в інклюзивному класі». 

1629 

І-60 

22.1 

Індекс інклюзії:загальноосвітній навчальний заклад:Навчально-методичний 

посібник/Кол.упорядників:Патрикеєва О.О.,Софій Н.З.,Луценко І.В.,Василашко І.П. Під 

аг.ред. Шинкаренко В.І.,-К.:ТОВ «Видавничий дім «Плеяди»,2013-96с. 

«Індекс інклюзії:загальноосвітній навчальний заклад»-це добірка практичних 

матеріалів,спрямованих на планування дій зі створення розвитку в загальноосвітніх 

навчальних закладах інклюзивного навчального середовища для всіх учасників навчально-

виховного процесу.Дані матеріали сприяють розвитку загальноосвітнього навчального 

закладу, надають суттєву допомогу в самостійній розробці кроків,що ведуть до створення 

інклюзивного середовища загальноосвітнього навчального закладу та забезпечують 

досягнення всіма учнями максимально високих навчальних результатів, просування 

демократичних цінностей і практик не тільки в навчальному закладі, а й у місцевих громадах. 

1640 

І- 76 

22.1 

Іпатов А. В., Сергієні О. В., Войтчак Т. Г. Інвалідність як інтегрований показник стану 

здоров'я населення України: Монографія - Дніпропетровськ: Пороги, 2002. - 342 с.  

У монографії наведена тривала історія розвитку підходів до визначення інвалідності - від 

зниження або втрати працездатності до обмеження життєдіяльності і соціальної дезадаптації 

індивіда внаслідок захворювання, травми або дефекту розвитку. Викладені зміни у статистиці 

інвалідності населення, результати її багаторічного моніторингу як інформаційної бази для 

оцінки стану здоров'я населення та розробки соціальної політики держави стосовно інвалідів 

Відображені стан, тенденції, медико-соціальні проблеми інвалідності населення України у 

розрізі адміністративних територій, нозологічних та соціальних причин інвалідності. 

б/н (ІПСП) 

К 61 
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22.1 

Колупаєва А.А. Діти з особливими потребами та організація їх навчання: наук.-метод. 

посіб./ А.А. Колупаєва, Л.О. Савчук. – К.: Наук. Світ, 2010. – 196 с. – (Серія «Інклюзивна 

освіта»). 

Зміст посібника складають навчально-теоретичні та методичні матеріали до курсу «Вступ до 

інклюзивної освіти». 

1124 (ІПСП) 

К 61 

22.1 

Колупаєва А.А. Інклюзивна освіта: реалії та перспективи: Монографія. – К.: «Самміт-

Книга», 2009. – 272 с.: іл. – (Серія «Інклюзивна освіта») 

В монографії подано історико-педагогічне узагальнення науково-теоретичних підходів до 

процесу залучення осіб з обмеженими можливостями здоров’я у загальноосвітній простір; 

визначено понятійно-термінологічне поле інклюзивної освіти; проаналізовано міжнародне та 

українське законодавство стосовно навчання осіб з обмеженими можливостями здоров’я; 

відтворенно генезис, визначено тенденції й розкрито проблеми становлення інклюзивної 

освіти в країнах Західної Європи та Північної Америки ... 

959 (ІПСП) 

К 61 

22.1 

Колупаєва А.А., Єфімова С.М. Навчальний курс «Вступ до інклюзивногї освіти» - Київ. – 

2010. 

1123 (ІПСП) 

П 27 

22.1 

Першко Г.О.  Навчальні програми курсів «Соціально-педагогічна робота в закладах 

освіти» та «Основи інклюзивної освіти». – Кам’янець-Подільсткий: ПП Буйницький , 2011. -

100с. 

1670 

К 83 

22.1   

Кроки до компетентності та інтеграції в суспільство: Науково – методичний збірник. – К.: 

Контекст, 2000. – 336с. 

Як плекати образ людини – господаря власної волі? Як допомогти дитині з особливими 

потребами компетентно обрати свій життєвий шлях та ефективно інтегруватися в суспільство? 

Як подолати відчуженість, недовіру й соціальний параліч? Як освіта сприятиме особистому 

розвиткові та розкриттю потенційних можливостей дітей з особливими потребами? На ці та 

інші запитання щодо розвитку життєвої та соціальної компетентності відповідає науково – 

методичний збірник авторського колективу науковців, учителів, психологів, керівників 

органів освіти. Значна увага відводиться змістовним і технологічним аспектам інтеграції дітей 

з особливими потребами, досвіду становлення навчально – реабілітаційних центрів у системі 

спеціальної освіти. Науково – методичний збірник адресовано педагогічним працівникам, 

науковцям, усім, хто небайдужий до інноваційного особистісно зорієнтованого навчально – 

виховного процесу. 

632 

22.1 

Є91 
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Єфімова С.М. Лідерство та інклюзивна освіта:навч.-метод.посіб./Єфімова С.М.,Королюк 

С.В.;за аг.ред. Колупаєвої А.А.-ТОВ «Видавничий дім»Плеяди»,2012.-164с. 

У посібнику вміщено теоретичниі та навчально-методичні матеріали до курсу « Лідерство та 

інклюзивна освіта». Особлива увага приділяється методологічній основі лідерства, 

практичним аспектам управління загальноосвітнім закладом, де впроваджується інклюзивна 

форма навчання. 

1637 

 

Л 68 

22.1 

Любота В.В. Інтегрований театр для молоді з розумовою відсталістю / В.В. Лобота, 

С.В.Солопай, Н.В. Білани; Під ред. О.В. Стефкова– К.: ІКЦ “Леста”, 2002. – 48 с. 

Це видання є першою спробою систематизувати досвід роботи в інтегрованій театральній 

студії. 

464 

М 66 

22.1 

Митчелл Дэвид Эффективные педагогические технологии специального и инклюзивного 

образования : главы из книги / Перевод с англ. И. С. Аникиев, Н. В. Борисова. – М., 2011. – 

138 с. 

Региональная общественная организация инвалидов «Перспектива» в 2009 году получила от 

доктора Дэвида Митчелла разрешение на публикацию на русском языке его книги 

«Эффективные педагогические технологии специального и инклюзивного образования». 

Знакомство с главами этой замечательной книги поможет всем заинтересованным участникам 

в создании и развитии новых инклюзивных образовательных пространств - таких, где 

выстраивается качественный процесс обучения, где созданы психологически комфортные 

обучения условия для всех детей и инклюзия действительно работает. 

1439 (ІПСП) 

О – 90 

22.1  

Оуэн Банч Гэри Поддержка учеников с нарушением интелекта в условиях обачного 

класса : пособие для учитилей.  – М., 2006. – 64с.  

Эта книга для педагогов, которым предоставлена возможность и на которых возложена 

ответственность по работе с детьми, имеющими установленные ограничения и нарушения 

интеллекта. Во- первых дання книга исходит из принципа, что хороше обучение – это хороше 

обучение всех учеников. Во-вторых, автор считает, что учителя – это профессионалы, у 

которых есть навыки и желание учить и принимать всех детей. Однако, из-за пробелов в 

профессиональном образовании и отсутствия достаточной піддержки, некоторые учитиля 

испытывают страх, сталкиваясь с проблемойпринятия в класс ученика, для обучения котрого, 

на первуй вигляд, нужна специальная підготовка, которой у них нет.  

1440(ІПСП) 

П 22 

22.1 

О. В. Пащенко, І. А. Гриценюк, Н. З. Софій. Інклюзивна освіта в умовах професійно-

технічного навчального закладу: Навчально-методичний посібник. – К.: Арт Економі, 2012. 

– 184 с. 

Розглядаються концептуальні аспекти інклюзивної освіти та здійснюється аналіз 

законодавства України з питань забезпечення інклюзивної освіти у контексті міжнародного 
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правового поля. Акцентується увага на ролі керівника ПТНЗ в організації та впровадженні 

інклюзивного навчального середовища. Наводяться практичні матеріали, які можуть бути 

корисними при плануванні дій зі створення та розвитку ПТЗН інклюзивного навчального 

середовища для всіх учасників навчального процесу. 

1424 (ІПСП) 

П 85 

22.1  

Прушинский С. А., Перфильева М. Ю., Выговская Е. А., Хлудов Н. Н. Пособие для 

проведения занятий со школьниками по теме: «Разные возможности – Равные права» : 

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ). -  М. : РООИ «Перспектива» , 2011. – 56с.  

Даное пособие входит в комплект материалов, предзначенных для педагогов и специалистов 

школ, и может быть использовано для проведения занятий со школьниками средних классов 

по темам: - знакомство с особенностями жизни людей с инвалидностью; - толерантное 

отношение к людям с инвалидностью; - подходы к пониманию инвалидности; - вопросы 

защиты и поощрения прав и достоинства людей с инвалидностью. 

1441(ІПСП) 

Р 25 

22.1 

Ратнер Ф.Л., Юсупова А.Ю. Интегрированное обучение детей с ограниченными 

возможностями в обществе здоровых детей – М. : ВЛАДОС, 2006 – 176 с. 

Книга посвящена актуальной проблеме коррекционной педагогики – интеграции детей с 

ограниченными возможностями в общество здоровых детей. Прослеживаются пути развития 

идеи интегрированного обучения и воспитания в историческом масштабе: представлены как 

отечественные, так и зарубежные разработки в сфере реабилитации развития и интеграции. В 

основной части показаны виды, методы, способы организации подобной работы на примере 

Мюнхенского детского центра (Германия), где впервые на практике была осуществлена идея 

совместного обучения и воспитания детей с различными образовательными возможностями. В 

этой концепции, автором которой является выдающийся немецкий педиатр и педагог Т. 

Хелльбрюгге, большое внимание уделяется работе с родителями. В качестве педагогической 

базы выступает педагогика М. Монтессори. 

б/н (ІПСП) 

Р 64 

22.1 

Розвиток модельних центрів інклюзивної освіти для дітей з особливими потребами: 

Інформаційний збірник. 

710 (ІПСП) 

 

Р64 

22.1 

Розвиток політики інклюзивних шкіл.Інтегроване планування послуг, їх надання та 

фінансування в Канаді: посібник/Дж.Блейз,Ш.Крокер,Е.Страт,О.Красюкова-Еннз.-

К.:Паливода А.В.,2012-46с. 

Посібник «Розвиток політики інклюзивних шкіл.Інтегроване планування послуг, їх надання та 

фінансування в Канаді»-це добірка матеріалів з питань впровадження інклюзивної освіти в 

Канаді, з особливим наголосом на інтегрованому плануванні послуг. В ньому описуються 

основні складові процесу планування послуг, його позитивні результати та можливі ризики. 

1641 

С 78 
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22.1 

Створення ресурсних центрів. Посібник для батьків дітей з особливими освітніми 

потребами. — Всеукраїнського фонду «Крок за кроком». К.: ФО-П Придатченко П. М„ 2007. 

— 216 с.  

Посібник створено для педагогів загальноосвітніх навчальних закладів, які працюють із 

дітьми з особливими освітніми потребами та їхніми батьками. Такі заклади не лише 

забезпечують одне з основних прав кожної дитини — право на освіту, а і стають захисниками 

прав та інтересів дітей з особливими освітніми потребами, а також їхніх батьків, розвиваючи 

модель інклюзивної освіти та надаючи необхідну підтримку самим батькам. Такі заклади 

стають дійсними агентами змін у місцевих громадах, об'єднуючи зусилля та ресурси 

державних і громадських організацій. 

1336 (ІПСП) 

Ц 44 

22.1 

Церклевич В. С., Жданович Ю. М. Інтеграція студентів з обмеженими функціональними 

можливостями в освітнє середовище: монографія / за ред. Жданович Ю. М. – 

Хмельницький: «Поліграфіст – 2».  – 2012. – 277 с. 

У монографії вперше за результатами наукового дослідження теоретично обґрунтовано 

соціально-педагогічні умови, що забезпечать ефективність інтеграції студентів з обмеженими 

функціональними можливостями у групу однокурсників вищого навчального закладу. 

1485 (ІПСП) 

Ц 44 

22.1 

Церклевич В. С. Практика інтегрованого навчання молоді з обмеженими 

функціональними можливостями у вищих навчальних закладах. Частина 1.: Навчальний 

посібник. – Хмельницький: ХІСТ Університету «Україна», 2009. – 120 с. 

У навчальному посібнику з курсу «Соціально-правова робота з інвалідами» розглянуто 

проблему забезпечення доступу до освіти осіб з обмеженими функціональними можливостями 

в межах інтегрованого освітнього простору, її політико-правовий, соціально-педагогічний та 

соціагіьно-психологічний аспекти. 

1362 (ІПСП) 

Я 44 

22.1 

Як досягати змін: Посібник для батьків і педагогів з обстоювання та захисту прав дітей з 

особливими освітніми потребами та громадської діяльності. — Всеукраїнський фонд 

«Крок за кроком» — 2-ге видання, стереотипне — К.: ФО-П Парашин І. С., 2010. — 140 с. 

Видання містить опис основних практик адвокатства або відстоювання та захисту одного з 

основних прав усіх дітей — права на освіту та розвиток у родинному середовищі у контексті 

забезпечення цього права для дітей з особливими освітніми потребами та їхніх батьків, а 

також інші приклади громадської діяльності; дано визначення «інклюзивної освіти», «дітей з 

особливими освітніми потребами»; наведені конкретні приклади адвокатських практик з 

досвіду інклюзивних освітніх закладів; розроблено колектив модуль з адвокатства. 

1333 (ІПСП) 

Я44 

22.1 

Як зробити школу інклюзивною. Досвід проектної діяльності: Методичний посібник/ 

Канадсько-укрвїнський проект «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в 

Україні» / Уклад. С.Єфімова. – К.: ТОВ « Фірма «Есе», 2013-с.154 
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Посібник є другим доповненим виданням, що представляє досвід канадсько-українського 

проекту «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні» у становленні та 

розвитку інклюзивної практики з особливим акцентом на діяльності пілотних шкіл. 

1643 

 

Ш23 

22,1 

Вступ до інклюзивної освіти: навч. посіб. / Г.В.Шапаренко. – К.: Київ. ун-т ім.. Б.Грінченка, 

2013. – 40с. 

 

У посібнику висвітлено теоретичні та навчально-методичні аспекти, пов’язані з проблемою 

запровадження інклюзивної освіти. Розкрито сутність ключових категорій ,подано форми і 

моделі інтегрованого навчання, нормативно-правове забезпечення. Значну увагу приділено 

наданню освітніх послуг дітям із особливими освітніми проблемами в умовах 

загальноосвітніх навчальних закладів. 

1525 

 

 

 

 

23. Педагогіка / освіта 
П64 

23 

Формування національно-культурної ідентичності студентів вищих 

педагогічних навчальних закладів: монографія/ Т.В.Потапчук.- Ніжин : НДУ 

ім..М.Гоголя,2014-115с. 

Монографія присвячена дослідженню проблеми становлення національно-культурної 

ідентичності студентів вищих навчальних закладів. У роботі окреслено педагогічні та 

культурологічні аспекти аналізу національно-культурної ідентичності особистості.  

1683/23 

П64 

23 

Теоретико-методологічний дискурс у проблему національно-культурної 

ідентичності студентів: монографія/Т.В.Потапчук.- Ніжин :НДУ ім.. М.Гоголя,2013-

364с. 

У монографії основне дослідницьке завдання полягало  в теоретичному осмисленні 

різних наукових підходів, тенденцій становлення та розвитку громадського суспільства. Це 

зумовило потребу вироблення теоретико-методологічних підходів до комплексного 

системного вивчення соціально-психологічних характеристик цього феномена , аналізу змісту, 

форм та механізмів формування національно-культурної ідентичності. 

1684/23 

 
М 28 

23 

Міляєва В.Р. «Формування фахової компетентності державних службовців у системі 

підвищення кваліфікації»: монографія. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ 

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2011. – 298 с. 
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У монографії відображені результати дослідження закономірностей, детермінант та 

механізмів формування професійної компетентності державних службовців ; розроблена й 

описана програма психологічного забезпечення системи навчання, підвищення їхньої фахової 

кваліфікації.  

Розкриті концептуальні психолого-педагогічні засади розвитку професійної компетентності, 

проаналізовані технологічні аспекти , окреслена сучасна парадигма психологічного 

забезпечення підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців. 

1661 

П 124 

23 

Пальчевський С.С. «Сугестопедія»: навчальний посібник . – Київ :Кондор,2006.-360с. 

У посібнику розкривається сутність акмеології як інтегрованої галузі знань про вершинні 

досягнення людини впродовж акме-=періоду її життя. Обгрентовуються можливості та 

характер таких досягнень в основні вікові періоди життя. Висвітлюють шляхи найповнішої 

актуалізації особистості, проблеми глобальної зрілості. Розкриваються основи педагогічної, 

креативної та автосугестопедичної акмеології. 

1660 

 
А 15  

23 

Маніфест гуманної педагогіки / Амонашвілі Ш. О., Маллаев Д. М., Крук С. Л. та ін.]; за ред. 

Ш. О. Амонашвілі; пер. з рос. В. К. Гаврилькевич / Міжнародна асоціація громадських 

об'єднань «Міжнародний центр гуманної педагогіки». - Хмельницький : Всеукраїнська 

кулиурно-освітня асоціація Гуманної Педагогіки ; Центр інноваційної педагогіки та психології 

Хмельницького національного університету, 2011. - 64 с. 

б/н (ІПСП) 

Р 43 

23 

Perfekt kreativ = Креативно про перфект / Упоряд. Л. Васильківська. – К.: Вид. Дім «Шкіл. 

Світ»: Вид. Л. Галіцина, 2006. — 120 с. 

Збірник містить завдання з різних видів мовленнєвої діяльності, які допоможуть опанувати 

важливу, але складну граматичну форму німецького минулого часу Perfekt, яка є основою 

усного мовлення та спілкування. Призначений для користування вчителями та викладачами 

німецької мови під час проведення занять, а також під час поточної та підсумкової перевірки 

рівня знань; учнями шкіл, гімназій та ліцеїв, студентами для повторення та вдосконалення 

навичок та вмінь говоріння, читання та письма німецькою мовою в Perfekt; широким колом 

людей, які вивчають німецьку мову на курсах або самостійно. 

б/н (ІПСП) 

А 28 

23 

Адаптація дитини до школи / Упоряд.: С. Максименко, К. Максименко, О. Главник - К.: 

Мікрос-СВС, 2003.- 111 с. 

У збірнику надано матеріали для визначення рівня адаптації дитини до школи. Метою цього 

психодіагностичного дослідження є допомога дитині у процесі входження та навчання у 

школі. Матеріали збірника будуть корисні практичним психологам, корекційним педагогам, 

вихователям дитячих дошкільних закладів, соціальним працівникам, студентам, батькам. 

б/н (ІПСП) 

А 32 
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23 

Адукатар – Часопис неформальної адукації - №2 (12), 2007 р. 

б/н (ІПСП) 

А 32 

23 

Адукатар – Часопис неформальної адукації - №2 (8), 2006 р. 

б/н (ІПСП) 

А 40 

23  

Акредитація. Організація та проведення у вищих навчальних закладах України. 
:[Посібник] С.І. Андрусенко, В.І. Домніч; Міністерство освіти і науки України - К.: КУЕТТ, 

2003. - 172 с. 

Викладені сутність, мета та завдання акредитації, методичні рекомендації щодо її організації 

та проведення у вищих навчальних закладах України. Наведені нормативні документи, на 

підставі і у відповідності до яких проводиться акредитація, форми документації, структура та 

зміст акредитаційної справи, описана процедура проведения акредитації. 

3381 

А 46 

23 

Александровская Э.М. Программа сопровождения подростков в школе: учебно-

метод.пособие – М., 2000. – 128 с. 

353 (ІПСП) 

А 46 

23 

Алексюк A.M., Аюрэанайн А.А., Підкасистий П.І., Козаков В.А, та ін. Організація 

самостійної роботи студентів в умовах інтенсифікації навчання: Навч. посібник. - К.,    

1993. - 336 с.  

У посібнику на основі діяльнісно-особистісної концепції навчання як цілісної системи 

викладено результати експериментальних досліджень щодо планування та організації 

самостійної роботи студенті?, розкрито умови інтенсифікації навчання та його новітніх 

технологій /дидактичні  ігри у вузі, модульне навчання/,  висвітлені питання, що стосуються 

готовності студентів до самостійної роботи та фактичних витрат часу на позааудиторну 

самостійну навчальну првцю. 

2102 

А 16 

23 

Алєксєєнко С.Д. Посібник із організації та проведення педагогічної практики [Текст] / 

С.Д. Алєксєєнко, З.П. Бондаренко, І. В. Распопов – Д.: РВВ ДНУ, 2008. – 36 с. 

б/н(ІПСП) 

А 67 

23 

Аніщук А.М. Оптимізація мовленнєвого самовираження старших дошкільників: 

Методичний посібник для вихователів, батьків та студентів дошкільних відділень 

педагогічних вузів. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. Миколи Гоголя, 2008. – 63 с. 

779 (ІПСП) 

А 22 

23 

Антонов Г.О. Знання як засіб навчаня: Навч. посібник. – К., 2008. – 236 с. 
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4453 

А 84 

23 

Аронова М.М., Березіна И.О., Вербицькнй В.В., Гриценок Л.І., Лошнська Є.В., Рудковська 

Р.А. Методичні рекомендації щодо проведення у загальноосвітніх навчальних закладах 

уроку-виховної години з проблеми профілактики захворювання та розповсюдження 

пташиного грипу - К., 2007. -36 с. 

Методичні рекомендації підготовлені відповідно до угоди про співробітництво між Дитячим 

Фондом Організації Об'єднаних Націй (ЮНІСЕФ) та Міжнародним благодійним фондом 

„Спільнота" від 7 листопада 2006 р. в рамках виконання науково-дослідних робіт за проектом 

«Організація інформаційно-просвітницької роботи у загальноосвітніх навчальних закладах з 

проблем пташиного грипу». 

б/н 

А 52 

23 

Артемова Л. В. Педагогіка і методика вищої школи: Навчально-методичний посібник для 

викладачів, аспірантів, студентів магістратури. - К.: Кондор, 2008. - 272 с 

У навчальному посібнику висвітлено питання сучасних теоретичних і нормативних підходів 

до формування змісту й розробки методів викладання фахових дисципліну процесі ступ є неюї 

підготовки фахівців у ВНЗ. В основі теоретичних і методичних матеріалів посібника — 

демократизація та гуманізація навчального процесу, організованого на засадах особистісно-

орієнтованого підходу і до дитини, і до студента як майбутнього вчителя, вихователя 

підростаючого покоління. 

4467; 4481 

А 64 

23 

Аналіз куррікулума підготовки педагога професійної школи в Україні / Щербак О. І., 

Болюбаш Я. Я., Шевчук Л. І. та інші; За ред. О. І. Щербак. – К.: Наук. світ, 2003. – 35 с. 

У брошурі представлені результати дослідження аналізу куррікулума  психолого-педагогічної 

складової підготовки педагога професійної школи у вищих навчальних закладах І – IV рівнів 

акредитації, яке було здійснено у рамках проекту «Реформування ПТО в Україні».  Подано 

рекомендації на ближчу та віддалену перспективу щодо вдосконалення системи психолого-

педагогічної підготовки педагога професійної школи. 

б/н (ІПСП) 

А 91 

23 

Астахова В.И., Климова Г.П. Глобальные   проблемы образования и особенности их  

проявления в Украине: учебное пособие по курсу "Научные основы организации труда 

студентов?. - Харьков: ХГИ "Народная Украинская Академия", 1995 г. - 63 стр.  

3271 

Б 19 

23 

Бакланова Н.К. Профессиональное майстерство специалиста культуры: Учебное пособие 

для аспирантов, специалистов курсов повышения квалификации, преподавателей, студентов. – 

М.: МГУКИ, 2003. – 233 с. 

Пособие содержит автор скую концепцію профессионального майстерства специалиста. 

Рассмотрены его методологические и теоретические основы (сущность, структура, основне 

компоненты, динамика формирования). Проанализированы психолого-педагогические 
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проблемы формирования майстерства; в качестве путей их решения в вузе культуры и 

искусств предложены апробированные в теоретико-экспериментальных исследованиях модель 

підготовки студентов на предметах специализации, модель взаимосвязи учебных заведений 

культуры разных ступеней; выявлены психолого-педагогические условия формирования 

профессионально важних качеств специалиста культуры художественного профиля. 

852 (ІПСП) 

Б 27 

23 

Басова Н.В. Педагогика и практическая психология: Учеб.пособие. – Ростов н/Д: Феникс, 

1999. – 416 с. 

В этой книге автор делится в форме дружеской беседы своим огромным педагогическим 

опытом, раскрывая самое существенное из опыта мировой и отечественной педагогики и 

практической психологии на основе богатого фактического материала. 

1443 

Б 43 

23 

Белкин А.С. Основы  возрастной  педагогики: Учеб-  пособие для студ. высш. лед. учеб. 

заведений. - М.: Издательский центр «Академия», 2000. -192 с.  

В пособии охарактеризованы закономерности, методы, средства организации учебно-

воспитательного процесса на различных этапах детства - дошкольного, младшего школьного, 

подросткового, старшего - в семье и школе. Раскрываются особенности психофизического и 

психологического развития, ведущие виды деятельности разных возрастных групп детей, 

адекватные им педагогические технологии. 

1302 

Б 60 

23 

Биховська О.В. Теоретико-методичні основи позашкільної освіти в Україні: Монографія. – 

К.: ІВЦ АЛКОН, 2006. – 356 с. 

У монографії представлено теоретико-методичні основи позашкільної освіти в 

Україні.Розкрито педагогічну сутність теорії та практики позашкільної освіти, здійснено 

наукове обґрунтування позашкільної освіти як системи. 

805 (ІПСП) 

Б 59 

23 

Бібліографічний покажчик наукових праць: 2010 / [уклад : В.А. Зотова, Н.В. Острікова; 

наук. конс. Л.Л. Хоружа]. – К.: [Київ. ун-т ім. Б. Грінченка], 2011. – 124 с. 

У бібліографічному покажчику систематизовано публікації наукових співробітників, 

докторантів, аспірантів і здобувачів Київського університету імені Бориса Грінченка за 2010 

рік. Видання налічує 829 позицій, які згруповані у сім розділів, а саме: монографії; 

підручники, навчально-методичні посібники; концепції, навчальні програми, професіограми; 

збірники наукових праць, статті в наукових та науково-методичних виданнях; методичні 

рекомендації; матеріали науково-практичних конференцій; дисертації та автореферати 

дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. 

б/н (ІПСП) 

Б 59 

23 
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Бібліографічний покажчик наукових праць: 2013 / [уклад :Зотова В.А. Демченко Н. М. ; 

наук. ред. Зотова В. А.  наук. конс. Л.Л. Хоружа]. – К.: [Київ. ун-т ім. Б. Грінченка], 2014. – 

272 с. 

У бібліографічному покажчику систематизовано публікації наукових співробітників, 

докторантів, аспірантів і здобувачів Київського університету імені Бориса Грінченка за 2013 

рік.  

б/н (ІПСП) 

 

Б 61 

23 

Білоусова В. О. Теорія і методика гуманізації відносин старшокласників у позаурочній 

діяльності загальноосвітньої школи: Монографія. - К.: ІЗМН, 1997. - 192 с. 

У пропонованій монографії розглянуто теоретико-методологічні основи гуманізації відносин 

учнів у позаурочній діяльності загальноосвітньої школи. Розкрито механізм і технології 

формування гуманних відносин старшокласників. З урахуванням складності та 

багатогранності проблеми наведено методику роботи з корекції спілкування старших 

школярів. 

1167 (ІПСП); б/н (ІПСП) 

Б 66 

23 

Бітянова Марина Дитина у школі: технології розвитку. — К.: Главник, 2007. — С. 144. 

У книзі запропонована методика побудови розвиваючої системи в навчальному закладі в 

рамках моделі нсихолого-педагогічного г.уирошду учнів. Акцент зроблено на таких формах як 

гра, урок, тренінг, психологічна акція тощо. Представлені сценарії розвиваючих заходів. 

452 (ІПСП) 

Б 70 

23 

Болонський процес: Модель структури додатка до диплома / Укладачі: З.І. Тимошенко, 

О.І. Козаченко, А.М. Грехов, Ю.А. Гапон, Ю.І. Палеха. – К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2007. – 73 с. 

У виданні розкривається модель структури додатка до диплома, яка розроблена Об’єднаною 

Європейською комісією, Радою Європи і робочою комісєю і ЮНЕСКО / СЕРЕS. Мета даної 

побудови додатка до диплома – надати вичерпні об’єктивні дані, покликані забезпечити 

міжнародну «прозорість», а також справедливе академічне і професійне визнання кваліфікацій 

(дипломів, ступенів, сертифікатів і т.п.). 

4376 

Б 90 

23 

Буйницька О. П. Інформаційні технології та технічні засоби навчання. Навч. посіб. – К.: 

Центр учбової літератури, 2012. – 240 с. 

Посібник укладено відповідно програми курсу «Інформаційні технології та технічні засоби 

навчання», який е нормативною дисципліною навчального плану підготовки бакалаврів 

напрямів 6.010106 – соціальна педагогіка, 6.030103 – практична психологія, 6.010102 – 

початкова освіта. В посібнику, згідно з вимогами кредитно-модульної системи, представлено 

теоретичний матеріал про сучасні інформаційно-комунікаційні технології, що застосовуються 

для опрацювання й подання навчальних, консультативних та рекламних матеріалів. 

Перевірити засвоєні знання під час проходження змістового модуля допоможуть студентам 

розроблені тестові завдання, а визначити чи опановано навчальний курс на достатньому рівні 

доцільно за орієнтовним екзаменаційним тестовим завданням. Для швидкого знаходження 
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необхідних термінів, понять у посібнику подано короткий термінологічний словник та 

покажчик термінів і понять. 

1348 (ІПСП) 

Б 93 

23 

Бутенко Н. Ю. Комунікативна майстернісль викладача: ГІавч. посібник. — К.; КНЕУ, 2005, 

—336 с.  

У посібнику розкриваються особливості процесу спілкування у навчальній діяльності і, 

висвітлюються поняття спілкування та коммунікації, ритуальної поведінки, маніпулювання, 

асертивної поведінки, бар’єрів психологічного захисту, каузальної атрибуції та 

психогеометричних типів. Посібник включає методичні рекомендацій з питань оптимізації 

навчального процесу та вдосконалення взаємодії як у навчальному процесі, так і u інших 

видах діяльності. 

4381 

В 31 

23 

Вербицькиа П.В. Громадянське виховання учнівської молоді: сучасні аспекти розвитку: 

[Монографія]/ П.В. Вербицька. – Київ: Генеза, 2009. – 384 с. 

973 (ІПСП) 

В 47 

23 

ВеретенкоТ.Г. Загальна педагогіка. Навчальний посібник.—К.: ВД "Професіонал" 2004.—

128 с. 

Посібник містить матеріали для самостійної роботи студентів-майбутніх педагогів в процесі 

вивчення курсу "Загальна педагогіка", який склається з 3-х модулів. Акцентовано увагу на 

темах курсу та методичних рекомендаціях щодо організації семінарсько-практичних занять, 

тестів з контролю знань. 

4422 

В 38 

23 

Вестник восстановительной юстиции: Восстановительное правосудие в школах. –  2002. - 

№4. – 83с. 

Представляем вашему вниманию первый тематический «Вестник восстановительной 

юстиции», посвящённый организации программ восстановительного правосудия в школах. 

Робота в школах по программам восстановительного правосудия началась три года назад, 

когда наш Центр проводил программы ВП в сотрудничестве с Таганским отделением милиции 

г. Москвы. 

2973 

В 55 

23 

Вишневський О. І. Українська освіта на шляху реформ : статті, нариси, концепції ( для 

магістрів, аспірантів та студентів, які досліджують стан сучасної української освіти ). – 

Дрогобич : Швидкодрук, 2013. – 448 с. 

 

Статті, нариси і концепції, включені до цього посібника, є спробою автора відлповістина 

гострі питання реформування сучасної української освіти та змісту виховання. 

б/н 

В 43 
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23 

Використання інноваційних освітніх технологій для підготовки вихователів дошкільних 

навчальних закладів: навч.-метод. посіб. / Ун-т приклад. наук Фонтіс (Нідерланди), Нац. 

пед. ун-т імені М. П. Драгоманова (Україна), Всеукр. Фонд «Крок за кроком» (Україна); 

[Смеієрс P., Машовець М. А., Найда Ю. М . ;  під заг. ред. М. Машовець]. — К.: [СПДФО 

Парашин К. С.], 2010.- 124 с.  

 

Навчально-методичний посібник призначений для педагогів, батьків дітей дошкільного та 

молодшого шкільного віку, студентів вищих і середніх спеціальних педагогічних навчальних 

закладів, які займаються професійною підготовкою майбутніх фахівців дошкільної освіти і 

яких цікавлять питання оновлення змісту та технологій дошкільної освіти, пошук 

результативності педагогічної взаємодії навчальних закладів і сім'ї. У посібнику зосереджено 

увагу на сучасних технологіях формування професійної компетентності майбутнього 

педагога, що ґрунтуються на теорії соціал-конструктивізму. Професійна компетентність — 

інтегрована характеристика педагога, яка дозволяє одночасно індивідуалізувати навчально-

виховний 601оллект і керувати 601оллективом дітей. Професійна компетентність формується 

в діяльності. Посібник допоможе знайти відповіді на запитання, що стосуються непростих 

ситуацій у вихованні дітей. 

1341 (ІПСП) 

1636 

В 55 

23 

Вишневський О.І. Теоретичні основи сучасної української педагогіки: Посібник для студентів 

вищих навчальних закладів. – Дрогобич: Коло, 2003. – 528 с. 

У посібнику висвітлено сучасні погляди та перспективи розвитку української освіти та 

становлення системи виховання, нові підходи до організації та змісту едукації, розглядаються 

можливості виходу на новітні технології діяльності вчителя і виховника.  

3611 

В 55  

23 

Вища освіта України як фактор цивілізаційного визначення молоді: Монографія / [авт.. кол.: 

М. Михальченко (керівник), Т. Андрущенко, О. Бульвінська, М. Лукашевич, та ін.] – К.: 

Педагогічна думка, 2010. – 312 с. 

У монографії перспективи модернізації та еволюціонування вищої освіти України зокрема і 

соціального буття в цілому з’ясовано крізь призму цивілізаційного визначення молоді – 

зокрема, під кутом зору аксіологічних, телеологічних, освітньо-педагогічних та ідеологічних 

факторів цивілізаційної ієрархії буттєвих пріоритетів сучасної вищої освіти України. 

1262 (ІПСП) 

В 55 

23 

Вища педагогічна освіта і наука України : історія, сьогодення та перспективи розвитку. Івано-

Франківська область / ред. рада вид.: В. Г. Кремень (гол.); редкол. Тому: Б. К. Остафійчук 

(гол.), В. І. Кононенко (відп. Ред.). — К.: Знання України, 2010. – 335 с. 

У монографії висвітлюється широке коло питань, пов’язаних із розвитком і сучасним станом 

педагогічної освіти та науки на Івано-Франківщині на тлі її історико-культурного 

становлення, розвою школи, системи виховання дітей та молоді. Простежено особливості 

формування шкільної справи на Прикарпатті з урахуванням традицій місцевого населення, 

історичних процесів у краї. Визначено роль і місце вищих навчальних закладів, передусім 
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Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, закладів після-

дипломної освіти в підготовці педагогічних кадрів, підвищенні рівня їхньої кваліфікації. 

1221 (ІПСП) 

В 55 

23 

Вища школа України і Болонський процес: Бібліографічний покажчик / Упоряд.: проф, Б.І. 

Корольов, проф.3.І. Тимошенко, Г.П. Ущапівська. - К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2006. - 144 с. 

До бібліографічного покажчика включено вітчизняну літературу, присвячену проблемам 

інтеграції вищої школи України до європейського освітянського простору. Основу покажчика 

складають праці, що вийшли друком після прийняття у м. Болонья (Італія) у 1988 р. ректорами 

європейських університетів «Великої хартії університетів», яка спрямувала діяльність ВНЗ 

Європи з русло розширення співробітництва в галузі освіти. 

4460; 4461 

В 53 

23 

Вісник православної педагогіки №1: матеріали церковно-світської конференції «Християнські 

цінності в освіті і виховання» - Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра, 24-26 березня 1999 

р. 

2542 

В 54 

23 

Вітвицька С. С. Основи педагогіки вищої школи: Методичний посібник для студентів 

магістратури. – К.: Центр учбової літератури, 2003. – 316 с. 

У посібнику подані сучасні технології навчально-виховного процесу у вищому навчальному 

закладі. Методичний посібник розрахований на студентів, магістрантів, молодих викладачів 

вищих навчальних закладів. Його доцільно використовувати при засвоєнні нормативних 

педагогічних курсів, на практичних заняттях спецсемінарів та спецкурсів, при написанні 

курсових та дипломних робіт. 

3546 

В 67 

23 

Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник. – К.: Академія, 2001. – 576 с. 

У посібнику розкрито загальні засади педагогіки, теорії виховання і наячання учнів, 

управління загальноосвітньою школою, розвиток українського та європейського шкільництва 

від початків до сьогодення. 

1459 

В 67 

23 

Волкова Н.П. Професійно-педагогічна комунікація: Навч. посіб. – К.: ВЦ «Академія», 2006. – 

256 с.  

У навчальному посібнику розкрито сутність, зміст, структуру, функції професійно-

педагогічної комунікації відповідно до вимог сучасного інформаційного суспільства й 

української школи. 

835 (ІПСП); 4366 

В 76 

23 
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Воспитание: современные парадигмы: Монография/ А.К. Быков, И.А. Липский, Л.Е. 

Никитина, О.Г. Прохорова и др. / Под общ. ред. З.А. Багишаева и А.К. Быкова – М.:, 2006. – 

160 с. 

972 (ІПСП) 

В 80 

23 

Впровадження методики формування оптимального педагогічного клімату в шкільну 

практику : навч.-метод. посібник / Т. Грабовська, Л. Жуковська, Т. Левченко та інші. – К., 

2000. - 96 с. 

У запропонованому посібнику зроблено спробу викласти суть, засади, механізми формування 

оптимального педагогічного клімату в шкільному колективі. 

б/н (ІПСП) 

В 84 

23 

Всебічний розвиток особистості студента : Матеріали науково-практичної конференції / За 

ред. Д.О.Тхоржевського. – Ірпінь, 2001.-598с. 

У збірнику розглядається всебічний розвиток особистості студента як педагогічна та 

методична проблема, подаються відповідей рекомендандації для застосування у навчально-

виховному процесі 

2210 

В 85 

23 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Реалізація наступності дошкільної і 

початкової освіти» : програма. – К., 2009. – 28 с. 

б/н (ІПСП) 

В 88 

23 

Вульфсон Б.Л. Сравнительная педагогика: история и современные проблемы. – М.: Изд-во 

УРАО, 2003. – 232 с. 

В книге определяются исторические этапы развития сравнительной педагогики, 

анализируются ее актуальные теоретико-методологические проблемы, характеризуются в 

сопоставительном плане процессе развития теории и практики образования в современном 

мире. 

2947 

В 95 

23 

Вышэйшая школа // навукова-метадычны i публiцыстычны часопiс / №6 (74)’009 

б/н (ІПСП) 

Г 67 

23 

Гуренко О. І. Формування етнокультурної компетентності майбутніх педагогів в умовах полі 

етнічного середовища : Навчальний посібник. – Донецьк : ТОВ «Юго – Восток, ЛТД» , 2007. – 

168 с. 

Навчально-методичний посібник складається з двох розділів. У першому розділі викладені 

теоретичні основи етнокультурної компетентності, представлена її модель та технологія 

формування етнокультурної компетентності студентів у педагогічному університеті, 

запропонована авторська методика визначення рівня сформованості етнокультурної 

компетентності майбутніх педагогів. 
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1599 

Г 54 

23 

Гликман И.З. Теория и методика воспитания. Воспитатика: Учебник для студентов высших 

учебных заведений. М.: НИИ школьных технологий, 2008. – 320 с. 

982 (ІПСП) 

Г 651 

23 

Гонеев А.Д. Работа учителя с трудными подростками: учеб. пособие для студ. высших 

учеб. заведений / А.Д. Гонеев, Л.В. Годовникова. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. 

– 240 с. 

В пособии дана общая характеристика трудних детей и подростков, обучающихся в 

общеобразовательной школе, представлены подходы к классификации отклоняющегося 

поведения, определены причины, приводящие к трудновоспитуемости и педагогической 

запущенности школьников. Предложены методы и приемы профилактической и 

коррекционно-педагогической работы с данной категорией детей и подростков, раскрыта 

нормативно-правовая база деятельности учителяи специалистов соціального сопровождения с 

трудними подростками. 

4438 

Г 65 

23 

 Гончарова Н.О. Основи професійної орієнтації / За ред. В.Ф.Моргуна. Навчальний посібник. 

- К.: Видавничий Дім "Слово", 2010. - 168 с.  

У навчальному посібнику розглянуто теоретичні основи професійної орієнтації та узагальнено 

досвід профорієнтаційної роботи. Запропонований матеріал знайомить з метою, задачами та 

методами професійної орієнтації. Розкриваються типові форми навчальної роботи, які 

сприяють успішності засвоєння навчального матеріалу. 

Особливістю навчального посібника є наявність навчальної та робочої програм із завданнями 

для самостійної підготовки і контролю, що дає змогу використовувати його для заочної, 

дистанційної та стаціонарної форм навчання. 

Навчальна програма і викладення змісту роботи забезпечують кредитно-модульну оцінку 

підготовки практичних психологів і соціальних працівників освітньо-кваліфікаційного рівня - 

бакалавр. 

б/н (ІПСП) 

Г 67 

23 

Горбынко В. Н. Вожатская помогалочка. Методические и дружеские советы для 

новичков и корифеев. — Донецк: ООО РИК «Промо», 2006.-64 с. 

Детский оздоровительный лагерь — не просто место, где денчоики и мальчишки отдыхают 

летней порой, лагерь — ато объединение единомышленников, отличная школа, в которой дети 

учатся жить у самой жизни. Для того, чтобы стать настоящим вожатым, мало одного лишь 

желания, ведь жизнь вместе с отрядом потребует от ребячьих вожаков исключительных 

способностей, умении и навыков, совсем не свойственных для нашей повседневной жизни 

615 (ІПСП) 

Г 86 

23 

Готовність дитини до навчання / Упоряд.: С. Максименко, К. Максименко, О. Главник. – К.: 

Мікрос-СВС,2003. – 112с.  
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У збірнику надано матеріали для визначення рівня готовності дитини до навчання. Метою 

цього психодіагностичного дослідження є допомога дитині у процесі входження у школу. 

б/н (ІПСП) 

Г 94 

23 

Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмелъницький державний педагогічний універ-

ситет імені Григорія Сковороди»: збірник наукових праць. - Переяслав-Хмелъницький, 

2011. - Вип. 23. - 452 с. 

1360 (ІПСП) 

Г 94 

23 

Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 

університет імені Григорія Сковороди»: збірник наукових праць. - Переяслав-

Хмельницький, 2012. - Випуск 24. - 484 с. 

1404 (ІПСП) 

Д 40 

23 

Джон Д. Моральні принципи в освіті / Пер. з англ. М. Олійник. – Львів: Літопис, 2001. – 32 

с. 

У книжці порушено актуальні проблеми морального виховання у школі і суспільстві, 

особливо у час політичної та моральної кризи. 

2470 

Д-40 

23 

Джонсон Д. Методы обучения. Обучение в сотрудничестве / Д. Джонсон, Р. Джонсон, Э.  

Джонсон-Холубек; Пер. с англ. З.С. Земчук. – СПб.: Экономическая школа, 2001. – 256 с. 

Книга представляет собой практическое руководство для учителей, использующих или 

желающих использовать в своей практике метод обучения в сотрудничестве. Псобие включает 

примеры пазработки конкретных уроков по различным предметам школьной программы для 

начальной и средней школы. 

1632 

23 

Дошкільна освіта:теоретико-методичні аспекти/Навчально-методичний посібник/за 

загальною редакцією Н.В.Кудикіної [Укл.: О.В.Коваленко,О.В.Мартинчук].-К.Київськ.ун-т 

імені Бориса Грінченка,2011.-248с. 

Навчально-методичний посібник містить матеріали з питань підготовки майбутніх педагогів 

для системи дошкільної освіти, методик і технологій навчання і виховання дітей у дошкільних 

навчальних закладах,результати наукових розвідок у галузі дошкільної освіти. 

1630 

 

23 

Лозинский В.М. Советы родителям. – М.: Центр «Педагогический поиск», 2013. – 

80 с. 

Советы родителям – это не императивные и окончательные суждения автора, это 

скорее всего некоторые варианты и некоторые суждения, которые могут быть 

полезны как для чтения, так и для обсуждения на родительских собраниях. 

1575 

 



606 

 

23 

Лозинский В.М. Профессионально-личностное выгорание и способы повышения 

сохранности и способности качественно выполнять свои профессиональные и 

социальные обязанности. – М.: Центр» Педагогический поиск», 2013. – 96 с. 

Книга предназначена для администраторов учебных заведений, классных 

руководителей, учителей,, психологов и всех тех, кто хочет сохранить свой 

профессиональный и личностный потенциал, жить и работать полезно, долго и 

счастливо. 

1576 

 

23 

Лозинский В.М.  Советы класному руководителю, воспитателю, родителям и 

учителю // Серия:  Воспитание школьников. – М.: Центр «Педагогический поиск» , 

2011. – 160 с. 

В книге представлен очень богатый методический матеріал, который можно на 

прямую брать  и вводить в жизнедеятельности школы 

1577 

 

23 

В.М.Лозинский Заместителю директора об организации воспитательного процесса в 

школе: содержание, особенности и формы деятельности. М.: Центр «Педагогический 

поиск» , 2014. – 160 с. 

1580 

 

23 

Огляд ролі асистентів учителів у канадських школах. Досвід провінцій 

Манітоба,Нова Шотландія та Альберта:  посібник/Е.Чорнобой,О.Красюкова-

Еннз.-К.:Паливода А.В.,2012-32с. 

Посібник «Огляд ролі асистентів учителів у канадських школах. Досвід провінцій 

Манітоба,Нова Шотландія та Альберта»- це добірка матеріалів з досвіду практичної 

роботи асистентів вчителів у закладах освіти Канади. У виданні зроблено особливий 

акцент на ролі кваліфікаційних вимогах та особливостях підготовки асистентів 

вчителів,а також подано матеріали щодо партнерства з різгними учасниками 

освітнього процесу. 

1633 

23 

Соціально-педагогічна робота в дошкільному навчальному закладі : навчальний 

посібник / Н. М. Захарова. – Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2012. – 133 с. 

 

Посібник містить  методичні матеріали для роботи соціального педагога: річний 

план, інтерактивну програму соціальної адаптації дошкільників, технології 

соціального супроводу, лекторій з попередження насильства в сім’ї.  

1571 

 

23 

Формування професійної компетентності сучасного вихователя дошкільного 

навчального закладу : монографія /  Г. В. Бєлєнька. – К. : Київ. ун-т ім.. Б. Грінченка, 

2011. – 320 с. 
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Монографія присвячена результатам дослідження проблеми фахової підготовки 

вихователів дітей дошкільного віку в умовах ступеневої системи навчання у ВНЗ 

1556 

 

23 

Полікультурна освіта в Україні : історія, сучасність, перспективи // Збірник наукових праць 

/ Бердянський державний педагогічний університет : укладач Гуренко О. І. – Донецьк : 

ЛАНДОН_ХХІ, 2013. – 216 с. 

У збірнику надруковані статті ,що містять результати наукових досліджень учених і були 

обговорені на Всеукраїнській науково-практичній конференції «Полікультурна освіта в 

Україні : історія, сучасність, перспективи». 

б\н 

 

23 

Феномен воспитания в современной педагогике : монография / Т. А. Ромм, Н. П. Аникеева, 

Г. В. Винникова, Е. В. Киселева., В. П. Пивченко. – Новосибирск : Изд-во НГПУ, 2011. – 

221 с. 

Монография посвящена анализу феномена воспитания в современной социальной и 

педагогической реальности. Раскрывают особенности теоретических подходов 

,составляющих основу для формирования разнообразных моделей воспитания. 

1559 

 

Д 42 

23 

Джуринский А.Н. Развитие образования в современном мире: Учеб. пособие. – М.: ВЛАДОС, 

1999. – 200 с. 

Учебное пособие посвящено сравнительному анализу основных процессов школьного 

образования и воспитания в современном мире. 

1738 

Д 44 

23 

Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології: Навчальний посібник. – К.: Академвидав, 

2004. – 352 с. 

У навчальному посібнику розкрито загальні засади педагогічної інноватики, сутність і 

особливості педагогічної технології, інноваційної діяльності педагога, а також найпоширеніші 

у дошкільній і початковій освіті інноваційні педагогічні технології. Розглянуто різноманітні 

аспекти готовності педагога до інноваційної діяльності з урахуванням сучасних пріоритетів 

освіти. 

б/н (ІПСП) 

Д 48 

23 

Дистанційне навчання: психологічні засади: монографія / [М. Л. Смульсон, Ю. І. Машбиць, М. 

І. Жалдак та 607нс.]; за ред. М. Л. Смульсон  - Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2012. – 240 с. 

У монографії викладено концепцію проектування ефективних розвивальних середовищ 

дистанційного навчання в умовах використання континууму сучасних телекомунікаційних 

технологій. Основна увага приділена концептуальним засадам та технології проектування 

дистанційного курсу навчання психологічних компетенцій життєвої успішності. 

1479 (ІПСП) 
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Д 58 

23 

Довгострокові програми позашкільної освіти – Дніпропетровськ, 2007-2008 н.р. 

б/н (ІПСП) 

Д 92 

23 

Д'юї .Джон. Демократія і освіта. — Львів: Літопис, 2003. — 294 с. 

Праця "Демократія і освіта" відомого американського філософа й педагога Джона Д'юї давно 

вже стала класичним підручником для багатьох поколінь студентів Західних університетів. 

Автор окреслює головні завдання освіти, розглядає її суспільні й культурні функції, вказує на 

роль мислення, досвіду, дисципліни, праці і гри в освітньому процесі. 

3320 

Д 95 

23 

Джон Д’юї Досвід і освіта – Львів., 2003. – 84 с. 

б/н (ІПСП) 

Е 50 

23 

Електронний кампус. Путівник з організації навчально-виховної роботи - 2005 

661 (ІПСП) 

Е 61 

23 

Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій / Автор-укладач II. П. Наволокова. — X.: 

Вид. група «Основа», 2009. — 176 с.  

У посібнику в зручній та локанічній формі представлені характеристика різноманітних 

педагогічних технологій, рекомендації щодо їх приктичного використання, сучасні підходи до 

проектування уроку, глосарій та ін. 

1033 (ІПСП) 

Е 88 

23 

Етичний калейдоскоп: методичний посібник. Черкаси – 2009. – 96 с. 

Посібник містить практичні матеріали, методичні рекомендації для підготовки вчителів щодо 

виховання основ етичної культури молодших школярів у навчально-виховному процесі та 

роботи з батьками. 

1115 (ІПСП) 

Є 72 

23 

Єрмаков І.Г., Пузіков Д.О. Життсвий проект особистості: від теорії до практики:  Практико 

зорієнтований посібник – Київ: «Освіта України», 2007 - 212 с 

У чому полягає сутність життєвого проектування та життєвого проекту особистості? Чим 

життєве проектування допоможе людини у третьому тисячолітті? Як використати потенціал 

12-річної школи для! становлення та розвитку життстворчості та життєвого проекту учнів? 

4429 

Ж 74 

23 

Життєві плани випускників середніх шкіл та їх реалізація: Наук. - метод. посібник / За заг. ред. 

В. Олійника, Л.Даниленко, - К.: Міленіум, 2003. – 204 с. 
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В даному посібнику, написаному в результаті проведеного групою науковців дослідження за 

підтримки Київської міської державної адміністрації, розкрито проблеми ціннісних орієнтацій 

випускників шкіл, їхні життєві плани, професійні орієнтири ( у порівнянні з досвідом 

розвинутих держав), процес реалізації і корекції життєвих планів учнівської молоді після 

закінчення загальноосвітньої школи, подано практичні рекомендації педагогічним 

працівникам. Посібник розраховано на широке коло педагогічних працівників, зокрема 

організаторів навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах. Може 

бути використаний на курсах підвищення кваліфікації керівних та педагогічних працівників 

системи освіти. 

3411 

М 71 

23 

Загальна педагогіка. Навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання / 

Л.І.Міщик. – Запоріжжя, «Просвіта», 2007. – 96 с. 

У посібнику подаються методичні рекомендації за модульно-рейтинговою системою навчання 

до курсу «Загальна педагогіка». 

827(ІПСП) 

З – 14 

23 

Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / 

Науковий редактор українського видання доктор пед. наук, проф. С.Ю.Ніколаєва. - К.: Ленвіт, 

2003. - 273 с. 

4129 

З-36 

23 

Застосування телекомунікаційних засобів у навчальному процесі (психолого-педагогічні 

аспекти): навч.-метод. посібник / авт.. кол.; за ред.. М.Л. Смульсон. – К.: «Педагогічна думка», 

2008. – 256 с., іл.., табл.. 

Навчально-методичний посібник спрямований на підготовку сучасного вчителя до діяльності 

у віртуальному освітньому просторі з використанням інформаційно-комунікаційних 

технологій. 

998 (ІПСП) 

З-43 

23 

Звєрєва І.Д. Практикум з педагогіки: Методичний посібник / І.Д.Звєрєва, Л.Г. Коваль. – 

К.ІЗМН, 1996. – 124 с. 

Методичний посібник - це система методів організації навчальної роботи студентів 

педагогічних коледжів, інститутів, університетів, він розрахований на активізацію самостійної 

роботи для засвоєння нормативного курсу. Систему розроблено з урахуванням вікових 

особливостей студентів педагогічних коледжів, інститутів, університетів, рівня їхньої фахової 

та загальноосвітньої підготовки. 

3034 

П 167 

23 

Игры - обучение, тренинг, досуг... / под ред. В.В.Петрусинского — М -: 1994. 

В книге даются сценарии игровых методик обучения, развития и воспитания, 

предназначенные для преподавателей, осваивающих новые методы и приемы обучений. 

Приводятся готовые к использованию речевые инструкции по проведенню игр для воспитание 
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и психокоррекции поведения, игровых методик полидисциплинарного обучения и 

гармоничного развития личности, игр по освоению современных приемов активного 

обучения. Для преподавателей, психологов, педагогов, воспитателей. 

4559; б/н (ІПСП) 

И 66 

23 

Инновационные методы обучения в гражданском образовании / В.В. Величко, Е.Ф. 

Карпиевич, Л.Г. Кирилюк. – 2-е изд. доп. – Мн.: «Медисонт», 2001.-168 с. 

 Книга подготовлена на основе опыта проведения Школы-семинара «иновационные методы 

обучения в гражданском образовании», проходившей в апреле 1999 года в г. Минске. 

Рассматриваются методы, которые создают условия для процесса ивного учения. Обсуждается 

специфика использования интерактивной игры имуляции, а также способы организации 

деятельности обучающихся в лекции и малых учебных группах. 

1327; 334 (ІПСП) 

И 66 

23 

Инновационные методы обучения в гражданском образовании / Величко В.В., Карпиевич Д. 

В., Карпиевич Е.Ф., Кирилюк Л.Г.; МОЦ «ПОСТ». - Мн.: «Медисонт», 1999.-168 с. 

 Книга подготовлена на основе опыта проведения Школы-семинара «иновационные методы 

обучения в гражданском образовании», проходившей в апреле 1999 года в г. Минске. 

Рассматриваются методы, которые создают условия для процесса активного учения. 

Обсуждается специфика использования интерактивной игры и симуляции, а также способы 

организации деятельности обучающихся в лекции и в малых учебных группах. 

4131 

 

Л.55 

23 

Записки из большого чайника Лизинский В. М. – М. : Центр «Педагогический поиск» , 2010. – 

160 с. 

1589 

И 52 

23  

Імідж школи на порозі ХХІ століття: Практико - зорієнтований посібник: В 2х- ч. / Ред. 

кол.Т.С.Антоненко, І.Г.Єрмаков. - К., 1998. - 384 с. 

Як створити позитивний образ школи нового типу? У чому полягає місія нової школи на зламі 

століть? Як використати потенціал "publik relation" у досягненні нової якості навчально-

виховного процесу у гімназіях, ліцеях, загальноосвітніх школах? Які педагогічні, 

психологічні, соціальні технології створення сприятливого образу навчального закладу 

використовуються в управлінні сучасною школою? На ці та інші актуальні питання 

управління школою відповідають науковці, керівники шкіл нового типу, вчителі, психологи-

учасники Всеукраїнської науково-пошукової конференції "Імідж сучасної школи на порозі 

ХХІ століття", яка відбулася 13-14 березня 1998 року за ініціативою педагогічного колективу 

гімназії № 59 м. Києва та участю наукових співробітників інститутів педагогіки і психології 

АПН України. 

457 - 2 екз. 

І - 32 

23 
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Інновації в освітньому просторі гімназії: Методичний посібник / за ред.Д.О.Закатнова. – 

Житомир: Вид-во ЖДУ, 2006. – 256 с. 

Інноваційний характер освіти ХХІ століття визначатимуть особистісно орієнтовані 

перспективні педагогічні технології. Як упровадити їх у навчально-виховний процес сучасної 

гімназії? Що має змінитися в змісті освіти відповідно до нових потреб суспільства? Як 

навчити учня вибудовувати власну освітню і життєву траєкторію? 

860 (ІПСП) 

Ш 50 

23 

Інтерактивні методи навчання: Навч. посібник./ За заг. ред.. П.Шевчука і П.Фенриха. – Щецін: 

Вид-во WSAP, 2005. – 170 с. 

778 (ІПСП) 

И 73 

23 

Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід: Метод. посіб. / Авт.–уклад.: О. 

Пометун, Л. Пироженко. – К.: А.П.Н, 2002. -136 с. 

Посібник з новітніми підходами до організації навчання – інтерактивними технологіями, які 

допоможуть учителю зробити процес навчання цікавим, різноманітним, ефективним, 

демократичними. 

2726; 3114 

К 10 

23 

Карпенко Н. В. Діагностика психічного розвитку дитини в роботі педагога (вчителя, 

вихователя): Навч. посібник. — К.: Каравела, 2008. - 192 с. 

Посібник містить у собі методики, що допоможуть обстежити психічний розвиток дитини 

будь-якого періоду, починаючи з одного року до десяти років (раннього віку, дошкільного, 

молодшого шкільного віку). Методики розміщені у такому порядку, у якому їх слід 

використовувати при організації обстеження дитини. Ефективність застосування перевірена у 

роботі з психологами-практиками, методистами, вихователями та зі студентами під час 

педагогічних практик. 

4481 

К-16 

23 

Как защитить вашего ребенка? – М.: Даниловский благовесник, 2003. – 352 с. 

Эта книга – предупреждение. О том, что может подстерегать наших детей в “безобидных” 

мультфильмах и подростковых журналах, в компьютерных играх и массовых развлечениях.  

3409 

К 17 

23 

Калініна Л.М. Інформаційне управління загальноосвітнім навчальним закладом: системи, 

процеси, технології: Монографія. – К.: Інформавтодор, 2008. – 472 с. 

У монографії розкрито теоретико-методологічні засади інформаційного менеджменту на 

основі наукових підходів, інформаційних систем, процесів, технологій, сучасних 

філософських концепцій наукового феномену «інформація» і інформаційних ресурсів. 

1007 (ІПСП) 

К 18 

23 
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Каменская Е.Н. Педагогика: Курс лекций. (Пособие для ПОДГОТОВКИ к экзаменам для 

студентов всех форм обучения.) Ростов н/Д: Феникс, 2003. 160 с.  

В пособии определяется круг вопросов, предполагающих получение необходимых знаний по 

курсу «Педагогика - в соответствии с требованиями Государственного образовательного 

стандарта Российской Федерации. 

366 (ІПСП) 

К 19 

23 

Каникулы плюс «ДО» и «ПОСЛЕ»: информационно-методический журнал для тех, кто 

работает с детьми. №2, Сентябрь, 2007. – 56с. 

б/н (ІПСП) 

К 28 

23 

Касьянова О.В. Формування комунікативної компетентності підлітка в громадському 

дитячому об’єднанні / О.В. Касьянова: [наук.-метод. посіб.]. – Луганськ: СПД Рєзніков В.С., 

2010. – 344 с. 

У даному посібнику представлено науково-методичний матеріал із питань діяльності 

громадських дитячих об’єднань щодо формування комунікативної компетентності підлітків. 

Аналізуються виховні можливості дитячих об’єднань та вплив сучасного соціуму на 

формування комунікативної сфери підлітка, дається загальна характеристика форм та методів, 

які сприятимуть формуванню комунікативної компетентності підлітків. Посібник містить 

практичні матеріали громадських дитячих об’єднань як експериментальних майданчиків 

Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. 

б/н (ІПСП) 

К 29 

23 

Католиков А. А. Моя семья. Записки директора сыктывкаревской школы-интерната № 1 для 

детей-сирот — М. : Педагогика, 1990. — 224 с. 

Автор, народный учитель СССР, народный депутат СССР от Советского детского фонда им. 

В. И. Ленина, директор сыктывкарской гпкодрл-ннтерната № 1, рассказывает о педаго-

гических принципах, идеях и идеалах, на которых строится воспитание детей, оставшихся 6ej 

попечения родителей, размышляет о трудностях и проблемах, с которыми сталкинаютея 

воспитатели, возвращающие сиротам детство. 

2090 

К 43 

23 

Киричук В.О., Романова Л.М. Система роботи класного керівника з чнівським колективом на 

засадах психолого-педагогічного проектування особистісного розвитку – Харків, 2002. – 128 с. 

4127 

К 46 

23 

Кіян О. І. Вчительсько-батьківська взаємодія як соціально-педагогічна проблема морально-

духовного зростання дітей : методичний посібник. – Дніпропетровськ: «Інновація», 2009. – 

124 с. 

Посібник присвячений актуальним проблемам морально-духовні становлення підростаючої 

особистості в умовах національного відродження, шлях м взаємодії батьків та вчителів. 

б/н (ІПСП) 

К 50 
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23 

Кловак Г.Т. Педагогіка наукової школи: Навчально-методичний посібник для вищих 

педагогічних навчальних закладів. – Чернігів: Чернігівський державний центр науково-

технічної і економічної інформації, 2004. – 208 с. 

931 (ІПСП) 

К 50 

23 

Кловак Г.Т. Програма курсу  «Педагогічна діагностика в школі»: Для вищих пед. навч. заклю І 

–ІІ рівнів акредитації/ Уклад. Г.Т. Кллвак. – К.: Наук. світ, 2003. – 17 с.  

б/н (ІПСП) 

К 50 

23 

Кловак Г.Т. Програма спецкурсу «Педагогіка наукової школи»: для магістрантів вищих пед. 

навч. закл. / Уклад. Г.Т. Кловак. – К.: Наук. світ, 2003. – 18 с.  

б/н (ІПСП) 

К 53 

23 

Кнодель Л. В. Педагогіка питої школи: Посіб. для магістрів. - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В., 

2008. -136 с. 

У посібнику, у вигляді лекційною курсу, розпитаються актуальні напрями педагогіки вищої 

освіти, тенденції її розвитку, технології навчання, методи формування системного 

професійною мислення, методи виховання гармонійної, креативної гуманної особистості, 

зокрема можна ознайомитися із сучасними тенденціями в навчанні. 

905 (ІПСП) 

К 56 

23 

Коваль Т.І., Сисоєва С.О., Сущенко Л.П. Підготовка викладачів вищої школи: інформаційні 

технології у педагогічній діяльності: Навч.-метод. посібник. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2009. – 

380 с.  

У навчально-методичному посібнику авторами акцентується увага на нових підходах до 

організації педагогічної діяльності викладача вищого навчального закладу в нових умовах 

інформатизації освітньої галузі. 

1004 (ІПСП) 

К 59 

23 

Козлова С. А. Теория и методика ознакомления дошкольников с социальной 

действительностью: Учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений. – М.: Академия, 1998. 

– 160 с. 

В книге расскрываются исторические и теоретические основы социализации личности 

ребенка, подходы к организации методической работы с детьми в дошкольном учреждении и в 

семье. Пособие включает необходимую для студентов информацию, творческие задания. 

839 

К 603 

23 

Колесникова И. А. Педагогическое проектирование : учеб. пособие для высш. учеб. заведений 

/ И. А. Колесникова, М. П. Горчакова-Сибирская; под ред. В.А.Сластёнина, И.А. 

Колесниковой. — 2-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2007. — 288 с. 
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В пособии рассматриваются научно-практические основы проектирования как особого вида 

профессионально-педагогической деятельности. Впервые подробно представлено 

многообразие областей, видов и проблем проектирования в сфере современного образования. 

Проектная деятельность проанализирована как средство изменения педагогической действи-

тельности и обеспечения личностного роста.  

4425 

К 60 

23 

Колеченко А.К. Энциклопедия педагогических технологий: Псосбие для преподавателей. – 

СПб.: КАРО, 2005. – 368 с. 

4107 

К 63 

23 

Коментар до Базового дошкільного компонента освіти в Україні: Наук.-метод. посіб. / Наук. 

ред. О.Л. Кононко. – К.: Ред. журн. „Дошкільне виховання”, 2003. – 243 с. 

Містить концептуальні засади модернізації дошкільної освіти в Україні; розкриває зміст і 

показники компетентності старшого дошкільника у різних сферах життєдіяльності. 

4195; 383 (ІПСП) 

К 63 

23 

Коміссаров В.О. Соціально-культурний простір експериментальної школи / За ред.проф. 

Фурмана А.В. – Тернопіль, 2002. – 144 с. 

Ґрунтовне монографічне дослідження вперше із міжпредмегних позицій аналізує 

малорозроблену проблематику наукового осмислення, проектування та експериментального 

впровадження соціально-культурного простору загальноосвітніх навчальних закладів, 

педагогічні колективи яких упродовж низки років системно займаються інноваційною 

новаторською діяльністю. Вперше взаємно висвітлюються теоретичні, методологічні і 

методично-засобові засади функціонування експериментальної школи модульно-

розвивального типу, котра реалізує соціо-культурну модель змістового наповнення, 

організації і психосоціального характеру ментально зорієнтованого освітнього процесу. 

Експериментально доведена ефективність інноваційної системи навчання, що здійснювалася 

за програмою дослідно-пошукової роботи "Школа здібностей» , щонайперше за сукупністю 

параметрів, показників та ознак налагодження безперервної розвивальної взаємодії і 

паритетної освітньої діяльності вчителя і учнів, динаміки розумового та особистісного роз-

витку школярів, насичення конкретного довкілля культуротворчим й одухотвореним змістом. 

б/н (ІПСП); 3689 

К 64 

23 

Конфлікти в педагогічних системах. Збірник доповідей науково-практичної конференції 20-21 

травня 1997 року. – Вінниця, ВДТ У, 1997. – 350 с.  

До збірника увійшли доповіді, в яких розкриваються внутрішні причини конфліктної 

поведінки, проаналізована структура, типи, психологічні особливості конфліктів, а також їх 

вплив на функціонування педагогічних систем. 

1008 (ІПСП) 

К 64 

23 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ ТА РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТИ В 

УКРАЇНІ: Педагогічні концепції – К., 1997 
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436 (ІПСП) 

К 64 

23 

Концепція національно-громадянського виховання студентів у Черкаському державному 

технолоргічному університеті в умовах становлення української державності/ Укл.: Л.І. Білик. 

– 2-ге вид. – Черкаси: ЧДКУ, 2004. – 20 с. 

б/н (ІПСП) 

К 76 

23 

Кошманова Т. С. На шляху до новітньої педагогічної освіти (на прикладі Університету штату 

Мічиган, США). – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2000. – 212 с. 

Розглянуто особливості розвитку й реформування педагогічної освіти в Університеті штату 

Мічиган, який за рейтингом Національної Ради з Акредитації педагогічної освіти США 

протягом останніх п’яти років утримує перше місце в країні з якості підготовки вчителів. На 

матеріалах якісного дослідження, яке автор провела на базі Коледжу освіти Університету 

штату Мічиган протягом 1997 – 1998 рр., а також досвіду викладання і безпосередньої участі у 

підготовці американських педагогів, проаналізовано програму педагогічної освіти відомого 

університету за принципами її побудови: «думати як учитель», «Знати як учитель», «мислити , 

знати і діяти як учитель». 

б/н (ІПСП) 

К 77 

23 

Кравець В.П. Гендерна педагогіка: Навч. посіб. – Тернопіль: Джура, 2003. – 416 с. 

Спираючись на багатий теоретичний матеріал у тому числі на найновіші дані різних наук, що 

вивчають гендерну проблематику, автор висвітлюють весь спектр тендерних і сексуальних 

проблем в освіті і педагогіці. 

3587 

К 77 

23 

Кравченко Т.В. Соціалізація дітей шкільного віку у взаємодії сімї і школи: Монографія. – К.: 

Фенікс, 2009. – 416 с. 

Монографію присвячено дослідженню проблеми соціалізації діте шкільного віку у взаємодії 

сімї і школи. 

983 (ІПСП) 

К 774 

23 

Краевский В. В., Бережнова Е. В. Методология педагогики: новый этап: учеб. пособие для 

студ. высш. учеб. заведений / В.В. Краевский, Е.В. Бережнова. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2006. – 400 с. 

980 (ІПСП) 

К 774 

23 

Методология педагогики: новый этап: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / В.В. 

Краевский, Е.В. Бережнова. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 400 с. 

980 (ІПСП) 

К 83 

23 

Крок за кроком до життєвої компетентності та успіху: Матеріали Всеукраїнської науково-
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практичної конференції, 16-17 травня 2003 року. Ред.рада: С.М.Сушко, І.Г.Єрмаков, В.Б.Сизон 

та ін. – К., 2003. – 204 с. 

б/н (ІПСП) 

К 88 

23 

Кукушіш В. С., Столярепко Л. Д. Этнопедагогика и этнопсихология. Ростов-на-Дону: Феникс, 

2000,- 448 с. 

В учебном пособии изложены суть этнопедагогики и этнопсихологии и их место в 

обраяовательной системе России; отражен новый концептуальный подход к этяопндаго-гике 

как науке п искусству восгщт-шия; систематизирова-ны духовные истоки народной 

педагогики; давя характеристика и раскрыта сущность народного воспитания разных 

конфессионнльных общностей и выявлены их общечеловеческие ценности. 

1538 

К 90 

23 

Культура життєвого самовизначення Частина 2. Середня школа: Інтегративний курс для учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів.: Методичний посібник / Наук. керівн. та ред.. І. Д. 

Звєрєвої. – К.: Златограф, 2004. – 536 с. 

Посібник містить методичні розробки до занять цього курсу у середній школі для учнів 5-9 

класів. 

3845 

К 90 

23 

Культура життєвого самовизначення Частина 3. Старша школа: Інтегративний курс для учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів: Методичний посібник / Наук. керівн. та ред. І. Д. 

Звєрєвої. – К.: Златограф, 2004. – 316 с. 

В посібнику запропоновані такі інноваційні форми інтерактивного навчання, як тренінгові 

заняття для учнів 10-12 класів. 

3846 

К 90 

 23 

Культура життєвого самовизначення. Частина 1. Початкова  школа: Метод. посіб. 

інтегративного курсу для учнів середніх загальноосвітніх навчальних закладів /Наук. керів. І. 

Д. Звєрєва. – К.: Златограф, 2003. – 190 с. 

Методичний  посібник  підготовлено в рамках  проекту „Впровадження в  діяльність 

соціальних  педагогів  та  практичних  психологів  середніх  загальноосвітніх  навчальних 

закладів інтегративної  програми  „Культура життєвого самовизначення”, що  здійснюється  за  

підтримки Представництва Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ)в Україні 

3386 

К 90 

23 

Культура життєвого самовизначення: Програма інтегративного курсу для учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів: Глосарій понять та термінів / Наук. керівн. та ред. І.Д. 

Звєрєвої. – К.: Златограф, 2003. – 88 с. 

Програму підготовлено співробітниками Християнського дитячого фонду та членами його 

Тренерської студії в рамках проекту „Впровадження в діяльність соціальних педагогів та 

практичних психологів середніх загальноосвітніх навчальних закладів інтегративної програми 
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„Культура життєвого самовизначення”, що здійснюється за підтримки Представництва 

Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні. 

3849 

К 48 

23 

Кучерявий І.Т., Клепіков О.І. Творчість – основа розвитку потенційних джерел особистості: 

Навч. посібник. – К.: Вища шк.., 2000. – 288 с. 

746 (ІПСП) 

Л 83 

23 

Луговий В.І. Педагогічна освіта в Україні: структура, функціонування, тенденції розвитку / За 

заг. ред. О.Г. Мороза. – К.: МАУП, 1994. – 196 с. 

У монографії викладено досвід системного аналізу сфери підготовки педагогів в Україні як 

цілісної частини світової та вітчизняної освіти. 

2144 

Л 84 

23 

Лукашевич Н.П., Солодков В.Т. Социология образования: Конспект лекций / Под ред. 

Н.П.Лукашевича. - К.: МАУП, 1997. — 224 с. 

Раскрыты основные категории, объект и предмет социологии образования, особенности 

применении социологических методов исследования в сфере образования. Рассмотрены 

сущность и закономерности социальных отношений и системе образования, структура и 

функции социального института образов;іния и специфика социальной организации 

образования. Очерчено место образования в механизме сотшализа-иии человека, определены 

сущность и способы социального управления образованием. 

2108 

М 29 

23 

Мартіросян О.І. Освіта дорослих в Україні: етапи становлення, реформування, оновлення 

(нариси). Історико-педагогічний аспект. – К., 2008. – 168 с. 

4529 

М 30 

23 

Марчук А. В. Розвиток вищої освіти у Російській Федерації в контексті європейських 

інтеграційних процесів: монографія / Алла Марчук; за ред. С.О. Сисоєвої. – Львів : Українська 

академія друкарства, 2012. – 328 с. 

У книзі подано загальну характеристику соціально-економічних передумов сучасного 

розвитку освіти у Російській Федерації, зокрема впливу процесів глобалізації, інтеграції та 

інформатизації суспільства, Болонського процесу на модернізацію вищої освіти. Розглянуто 

вищу освіту як ресурс інноваційного розвитку Росії. Виявлено спільне та відмінне у розвитку 

вищої освіти у Росії та в Україні. 

1422 (ІПСП) 

М 41 

23 

Мешко Г. М. Вступ до педагогічної професії : навч. посіб. / Г. М. Мешко. – 2-ге вид., 

стереотип. – К.: Академвидав, 2012. – 200с. 

Усвідомлене входження в педагогічну справу починається з осягнення її засад і суті, 

призначення, функцій і структури педагогічної діяльності, раціональних методів професійного 
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самовиховання. 

1471(ІПСП) 

М 43 

23 

Межкультурное образование в школе / В.В. Величко, А.В. Дергай, Д.В. Карпиевич, О.М. 

Савчик. – Мн.: Тесей. 2001. – 168 с. 

В книге рассматриваются принципы, подходы, формы, и методы реализации некоторых идей 

межкультурного образования в учебно-воспитательном процессе в школе. Описаны 

конкретные методы, используемые в межкультурном образовании, а также представлены 

разработки школьных уроков и внеклассных мероприятий. 

4173 

23 

Шоутен Т.,Даниленко Л.І.,Зайченко О.І.,Софій н.З. Менеджмент керівників закладів 

дошкільної і початкової освіти / За аг.ред. Л.Даниленко. Всеукраїнський фонд «Крок за 

кроком». –К.:СПД-ФОПарашин К.С.,-2009-с.112. 

У посібнику акцентується увага на тому,що професійні завдання керівників і педагогів часто 

збігаються у таких аспектах діяльності,як лідерство в освіті,менеджмент освіти, особливо у тій 

його частині, коли необхідно знати особливості розвитку дітей різного віку щоб надавати їм 

необхідну підтримку. 

1634 

 

 

 

М 54 

23 

Методика викладання у вищій школі: Метод конструктивних ситуацій („КЕЙС-СТАДІ”): 

Опорний конспект лекцій для студентів рівня підготовки „Магістр” усіх спеціальностей та 

слухачів школи вищої педагогічної майстерності. – К., 2002. – 33 с. 

Конспект стане у нагоді для студентів магістерського рівня та слухачів вищої школи 

педагогічної майстерності при складанні конкретних ситуацій (кейс стаді) для педагогічного 

проекту. 

3884 

М 54 

23 

Методичні рекомендації до вивчення теми „метод конкретних ситуацій („КЕЙС-СТАДІЇ”)” з 

дисципліни „Методика викладання у вищій школі” для студентів підготовки „магістр” усіх 

спеціальностей та слухачів Вищої школи педагогічної майстерності. 2003. – 71 с. 

3883 

М 54 

23 

Методика організації неформальної освіти студентів із питань міжкультурної толерантності: 

Методичні рекомендації / Авт.-упоряд. В. М. Мишківська, І. М. Палько. – Житомир, 2011. – 

108 с. 

У посібнику подано модель організації неформальної освіти студентів із питань 

міжкультурної толерантності, аналізується її необхідність і методи та форми проведення. 

1501 (ІПСП) 

М 65 

23 
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Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент // Зб. Наук. праць. – Випуск 3. – К., 2008. – 

325 с.  

У збірнику наукових праць представлені результати наукових досліджень з проблем 

мистецької освіти її змісту, технологій, менеджменту. 

1009 (ІПСП) 

М 66 

23 

Митник О.Я. Підготовка майбутнього вчителя до формування культури мислення молодшого 

школяра: теорія і практика. Монографія / О.Я. Митник. – Тернопіль: Мандрівець, 2009. – 368 

с. 

У монографії викладено методологічний, теоретичний та технологічний аспект професійної 

підготовки майбутнього вчителя початкової школи до формування культури мислення 

молодшого школяра. 

876 (ІПСП) 

М 74   

23 

Моделювання виховної діяльності в системі професійної підготовки студентів: Теорія, 

практика, програми / За заг. ред. А.Й. Капської; Упоряд. Н.,І., Косарєва. – К., 1998. – 192 с. 

701 

М 67 

23 

Моніторинг професійної діяльності вчителя: теорія і практика: метод. посіб./ За заг. ред. В.О. 

Огнев’юка, Л.Л. Хоружої/ Огнев’юк В.О., Хоружа Л.Л. [та ін.]. – К.: КМПУ імені Б.Д. 

Грінченка, 2009. – 60 с.  

У посібнику висвітлені теоретичні і практичні аспекти моніторингу професійної діяльності 

сучасного вчителя, особливості впровадження методики експертного оцінювання якості 

роботи педагога та технологія здійснення її моніторингу. 

б/н (ІПСП) 

М 77 

23 

Монтессори М. Помоги мне сделать это самому / Сост., вступ. статья М.В. Богуславский, Г.Б. 

Корнетов. –М.:Издат. дом «Карапуз», 2000. – 272 с 

Замечательный итальянский педагог-гуманист Мария Монтессори снискала мировую 

известность своим уникальным и действенным методом обучения и воспитания детей-

дошкольников. Главное в этом методе – предоставление ребенку полной свободы 

самовыражения и действий. В книге представлены статьи М. Монтессори, а также работы 

современных педагогов – ее учеников и последователей, где даются конкретные советы и 

рекомендации для занятий с малышами. 

б/н (ІПСП) 

М 82 

23 

Москалець В.П. Психологічне обґрунтування української національної школи. – Львів: Світ, 

1994. – 120 с. 

Спираючись на численні джерела, психолог-професіонал розмірковує про зміст, механізми, 

вияви духовної сутності людини. 

1375 

Н 12 

23 
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На допомогу куратору студентської групи. – К., 2001. – 346 с. 

Висвітлено досвід роботи кураторів студентських груп у плануванні виховної роботи, роботи з 

студентами, що вимагають посиленої педагогічної уваги; індивідуальної роботи; роботи з 

батьками; методики психолого-педагогічних досліджень; описано досвід правового виховання 

студентів, проведення політінформації в групі; гуманізації відносин у студентському 

колективі; форми групової справи студентів "Конверт дружніх питань"; анкети для вивчення 

особистості студента і студентського колективу, стосунків у сім'ї, анкети для батьків. 

Розміщено матеріали щодо формування здорового способу життя студентської молоді та 

рекомендації щодо проведення соціометричних досліджень у навчальній групі. 

б/н (ІПСП) 

Н 15 

23 

Навчання в дії: Як організувати підготовку вчителів до застосування інтерактивних технологій 

навчання: Метод. посіб. / А. Панченков, О. Пометун, Т. Ремех. – К.: А.П.Н., 2003. – 72 с. 

Посібник містить опис методики проведення навчальних семінарів та тренінгів з 

інтерактивних технологій навчання. 

4164; 245 (ІПСП) 

Н 54 

23 

Нагорний Б.Г., Яковенко М.Л., Яковенко А.В. Студентстао і сучасність. - К.: Арістей, 2005. – 

164 с. 

Про що ця книга? Мабуть, про нас самих, тому що молодість - це не лише "свято, яке завжди з 

тобою", але й нелегкі роздуми, пошук свого напряму в житті, це навчання не тільки у вищому 

навчальному закладі і школі, але й безпосередньо у самого життя. Книга про те, як сприймає 

студентство сучасне життя, і як життя, суспільство сприймає студентство. 

2816 

Н 32 

23 

Настільна книга педагога. Посібник для тих, хто хоче бути вчителем-майстром / Упорядники: 

Андреева В. М., Григораш В. В. - Х., 2007.— 352 с. 

4514 

Н 32 

23 

Настольная книга класного руководителя 5, 6, 7, 8 классов / Авт.- сост. Е.И.Лунина, Н.С. 

Шепурева. – Ростов н/Д.: Феникс, 2001. – 384 с. 

Книга имеет практический характер. Классный руководитель найдет в ней рекомендации по 

ведению необходимой документации в школе, примерный план работы на учебный год, 

практические советы по организации родительских собраний, нестандартне разработки 

классных часов по актуальным темам, сценарии праздников, полезные советы опытных 

педагогов. 

2124 

Н 34 

23 

Наукове проектування інноваційних та економічних систем національної освіти: Збірка 

матеріалів до загально академічної наукової конференції (17 квітня 2003 року) / Інститут 

експериментальних систем освіти. – Тернопіль: Економічна думка, 2003. – 41 с. 

Збірка підсумовує результати науково-дослідницької роботи співробітників та аспірантів 

Інституту експериментальних систем освіти і викладачів кафедри психологічних та 
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педагогічних дисциплін Тернопільської академії народного господарства у 2002 році за 

проблематикою наукового проектування інноваційних соціосистем у гуманітарній сфері 

суспільства. 

3682 

Н 34 

23 

Наукові записки Ніжинського державного педагогічного університету імені Миколи Гоголя – 

№ 1. - Ніжин, 2001. – 202 с. 

б/н (ІПСП) 

Н 34 

23 

Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія : 

Педагогіка. – 2008. - № 4. – 188 с. 

1309 (ІПСП) 

Н 34 

23 

Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: 

Педагогіка. – 2005. - №3. – 194 с. 

б/н (ІПСП) 

Н 59 

23 

Нечепоренко Л.С. Педагогика личности: Учебное пособие. – Харьков: ХГУ, 1992. – 114 с. 

В книге анализируются различные аспекты воспитания и самовоспитания личности, 

основаные на принципе признания безграничных физических и духовных возможностей 

человека. 

855 (ІПСП) 

Н 59 

23 

Нечипоренко Л.С. Онтопедагогіка та інвайронментальна педагогіка: Навч. посібник. – Харків: 

Основа, 2001. – 238 с. 

Онтопедагогіка як науково-педагогічний напрямок ставить метою допомогти кожній особі 

практичними порадами в пошуках свого місця в житті. Провідною позицією книги є ідея 

особистісної культури як умови творчого розвитку людини та досягнення злагоди й гармонії з 

усім Світом. 

1569 

Н 34 

23 

Никитин М. В. Ресурсный центр как функциональная модель непрерывного 

профессиолального образования :Москва, 2004. – 160 с. 

В методических рекомендациях. Основанных на публикациях автора в научных изданиях, 

представлен анализ современних подходов к реструктиризации региональной сети 

учреждений начальногог, среднего профессионального образования на основе создания 

Ресурсних центров. В них получили дальнейшее обоснование эффективние организационно-

правовие форми Ресурсних центров на основе механизма соучредительства и 

софинансирования. Особое внимание уделено проектированию инновационных функций и их 

ресурсному обеспечению. Предложены Концепция и учебно-тематический план повышения 

управленческой квалификации работников профессионального образования. 

б/н (ІПСП) 
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Н 62 

23 

Никитина Л. Е., Липский И. А., Майорова-Щеглова С. Н., Наместникова Г.А. Педагогическое 

прогнозирование: научно-методическое пособие/ Под общ. ред. Л.Е. Никитиной. – М.: НОУ 

ВПО Москоский психолого-социальный институт, 2009. – 288 с. 

974 (ІПСП) 

Н 62 

23 

Никитина Н.Н. Основы профессионально-педагогической деятельности: Учеб. пособие для 

студ. учреждений сред. проф. образования / Н.Н.Никитина, О.М. Железнякова, М.А. Пєтухов. 

– М.: Мастерство, 2002. — 288 с. 

В учебном пособии приведены характеристики сущности, специфики и структуры 

педагогической преподавательской деятельности. Изложены основные концептуальные 

подходы к профессиональной подготовке будущих специалистов. Рассмотрена организация 

процесса обучения в виде дидактической системы, все компоненты которой представлены в 

логике планирования и реализации преподавательской деятельности. Может быть полезно для 

повышения квалификации преподавателей, средних профессиональных учебных заведений. 

2544; 2343 

Н 62 

23 

Нікініт Б., Нікітіна Л. Ми та наші діти – К., 1989. – 270 с. 

Мати і батько сімох дітей діляться своїм досвідом фізичного и морального виховання, 

досвідом зовсім нетрадиційним, незвичним і, як вважають воші та їхні колеги — вчені, лікарі, 

педагоги,— вельми, вельми ефективним. 

111 (ІПСП) 

Н 72 

23 

Нова освіта України – №3. - К., 1992 

2078 

Н 73 

23   

Нові технології навчання: Наук. метод. зб./ Ред. кол.: В.О.Зайчик, О.Я.Савченко, О.І.Ляшенко. 

- К.: Наук.-метод. центр вищої освіти, 2001. – Вип.31.- 222 с. 

Йдеться про формування особистості як психолого-педагогічну проблему, про особистісно 

орієнтований підхід до виховання майбутніх освітян та розвиток педагогічної майстерності 

викладачів вищих навчальних закладів. 

1955 

Н 73 

23 

Нові технології навчання: Наук.-мет. зб./ Ред. кол.: В.О.Зайчик, О.Я.Савченко, О.І.Ляшенко. - 

К.: Наук.-мет. центр вищ. освіти, 2001. - Вип.30. – 254 с. 

Висвітлюються питання нормативного забезпечення дистанційної освіти, дистанційна 

технологія як основа сучасних інформаційних технологій у навчанні. 

1959 

 

23 

Нові форми здобуття дошкільної освіти/Авт.-упор:Л.А.Грицюк, М.І.Каратаєва.-

Тернопіль:Мандрівець,2007.-256с. 



623 

 

Центри розвитку дитини, групи короткотривалого перебування дітей,родинні,інтегрованні 

групи,соціально-педагогічний патронат-це далеко не повний перелік нових форм здобуття 

дітьми дошкільної освіти,що їх висвітлено у цьому посібнику.Крім теоретичних засад у 

посібнику подано матеріали, документи,необхідні для організації нових форм дошкільної 

освіти. 

1626 

23 

 

О 23 

23 

Образование: одним больше, другим меньше?: Региональное исследование в области 

образования в Центральной и Восточной Европе и содружестве независимых государств 

(ЦВЕ/СНГ). – UNICEF. – М., 2007. - 183 с. 

б/н (ІПСП) 

О-26 

23 

Обучаюшиеся преподаватели в изменяющемся университете: Материалы третьей 

международной научно-практической конференции «Университетское образование: От 

эффективного преподавания к эффективному учению» / Белорусский государственный 

университет; Центр проблем развития образования. – Минск, 2002. – 172 с. 

В сборнике представлены статьи участников конференции, а также рефераты статей 

зарубежных исследователей. Предметом размышлений авторов являются различные подходы 

к повышению профессиональной компетентности педагогов. 

3113 

О-53 

23 

Олексюк О.М. Педагогіка духовною потенціалу особистості: сфера музичного мистецтва: 

Навч. посіб. / О.Олексюк, М. Ткач   — К.: Знання України, 2004. — 264 с.  

У навчальному посібнику висвітлені сутність, структурні та функціональні компоненти 

духовного потенціалу особистості у сфері музичного мистецтва. Розкрито зміст організаційно-

методологічної системи формування духовного потенціалу особистості музиканта-педагога. 

Науково обгрунтовано форми і методи організації процесу формування духовного потенціалу 

студентської молоді. Показані ціннісні пріоритети модернізації музичної освіти в Україні в 

контексті особистісно орієнтованої парадигми. 

425 (ІПСП) 

О-64 

23 

Організація літнього відпочинку молодших школярів / Упоряд. О.Кондратюк. — К.: Ред. 

загальнопед. газ., 2005. — 128 с. 

Психолого-педагогічне та методичне забезпечення функціонування дитячого літнього табору, 

методи формування загонів і основні види їх діяльності, робота майстерень, спільні 

колективні справи і свята — ці та інші матеріали подано в книжці. 

4533 

О-64 

23 

Організація роботи з іноземними студентами і розвиток міжнародного співробітництва в 

освіті України: Зб. інформ.-довід. матеріалів / Уклад.: К.М. Лубинець та ін.— К.: Вид-во 

Європ. ун-ту, 2003.—353 с. 
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Пропоноване видання є нагальною потребою часу і може стати реальним кроком на шляху до 

інтеграції української освіти в європейський освітній простір. Збірник містить інформаційно-

довідкові і норматиано-правові документи, які регламентують міжнародне співробітництво в 

системі освіти України, зокрема організацію роботи з іноземними студентами, порядок 

надання візової підтримки, запобігання нелегальної міграції та моніторинг перебування 

іноземців в Україні 

4537 

О-63 

23 

Оржеховська В. М., Пилипенко О. І. Превентивна педагогіки : навчальний посібник. – Черкаси 

: Вид. Чабаненко Ю., 2007. - 284с. 

У посібнику аналізуються сучасні орієнтири превентивної педагогіки, висвітлюються 

теоретике-методологічні засади превентивної педагогіки як інноваційної дисципліни, її 

методологія, педагогічні технології, засади первинної, вторинної та третинної профілактики. 

Окремі розділи приснячені пе.іагогіт здорового способу життя, соціально-правового захисту 

неповнолітніх, проблемі морально-духовного розвитку неповнолітніх у контексті 

превентивної педагогіки. 

4603; 911 (ІПСП) 

О-72 

23 

Освіта в Україні / Молодіжна Альтернатива. – К., 2001. – Випуск №3. – 32 с. 

1036 

О 72 

23 

Освіта та культура демократії. К. А. Ґансен, Р. К. Кауфман, С. Сейфер, Перекл. з англ. — 

Львів: Галицька видавнича спілка, 2001. — 152 с. 

891 (ІПСП) 

О 72 

23 

Освіта у ХХІ столітті: шляхи розвитку. Випуск 1. / редкол.: М.Ф. Головатий (голов. Ред.), О.Л. 

Туриніна (відп. ред.). – МАУП. – К.: ДП «Видавничий дім «Персонал», 2010. – 244 с. 

У збірнику подано статті учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Ціннісні 

пріоритети освіти у ХХІ столітті: інтеграція, творчість, інновації», присвяченої найважливішій 

проблемі сьогодення – розвитку освіти в Україні. Статті охоплюють широкий діапазон 

наукових досліджень українських вчених. 

б/н (ІПСП) 

О-72 

23 

Освітні технології: Навч. метод. посібник / О.М. Пехота, А.З. Кіктенко, О.М. Любарська. – К.: 

А.С.К., 2002. – 255 с. 

Посібник знайомить з сучасними підходами до організації педагогічного процесу в школі та 

ВНЗ, акцентує увагу на їхньому особистісно орієнтованому характері. 

2198 

О 72 

23 

Освітологія: витоки наукового напряму: Монографія / За ред. В. О. Огнев’юка; Авт. Кол.: В. 

О. Огнев’юк, С.О. Сисоєва, Л.Л. Хоружа, І.В. Соколова, О.М. Кузьменко, О.О. Мороз. – К.: 

ВП «Едельвейс», 2012. – 336 с. 
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У монографії розглядаються витоки сучасного напряму інтегрованого дослідження сфери 

освіти – освітології; проаналізовано роль освіти у формуванні цінностей демократичного 

суспільства; становлення та розвиток освітології в Україні; тезаріус наукового дослідження 

сучасної освіти як цілісного суспільного феномену; базові дефініції освітології. 

1459 (ІПСП) 

23 

Освітологія.Польсько-український журнал українсько-польський / За ред.. В. О. 

Огнев’юка, Т.Левовицького,С.Сисоєвої.-К.: ВП «Едельвейс», 2012 

1613 

23 

Освітологія- науковий напрям інтегрованого пізнання освіти: матер.Всеукр.наук.- 0-72 

практ.конф.,15 груд.2010р./ МОН України,НАПН України, ГУОН КМДА, Київ. Ун-т 

ім..Бориса Грінченка та ін.. /За аг.ред. Огнев’юка В.О. [ред..кол.: Огнев’юк В.О., Л.Л.Хоружа, 

С.О.Сисоєва,Г.С.Лозко ].-К.:Київ.ун-т ім..Бориса Грінченка,2010.-192с 

1614 

 

О 75 

23 

Особистісно орієнтована дошкільна освіта дітей 3-5 років / Кірстен А. Хансен, Роксейн К. 

Кауфманн, Кейт Бурк Уолш Передмова Памели А. Коглін - Міжнародний фонд 

"Відродження", Програма "Крок за кроком" 

889 (ІПСП) 

О-77 

23 

Островерхова Н.М. Ефективність управління загальноосвітньою школою: соціально-

педагогічний аспект: Монографія / Н.М. Островерхова, Л.І. Даниленко. – К.: Школяр, 1995. – 

302 с. 

Наведено характеристику та класифікацію соціально-педагогічних умов функціонування 

школи в період її реформування, моделі структури управління школою, модернізовані функції 

керівника школи та вимоги до його особистості. 

2205 

О-82 

23 

Отич О. М. Мистецтво у розвитку індивідуальності педагога: історичний і методологічний 

аспекти: монографія / за наук. ред. І.А. Зязюна. – Чернівці: Зелена Буковина, 2008. – 440 с. 

977 (ІПСП) 

О-82 

23 

Отич О.М. Мистецтво у системі розвитку творчої індивідуальності майбутнього педагога 

професійного навчання: теоретичний і методичний аспекти: Монографія \ О. М. Отич; за наук. 

ред. І.А. Зязюна. – Чернівці: Зелена Буковина, 2009. – 752 с. 

976 (ІПСП) 

П 146 

23 

Пальчевський С.С. Сугестопедагогіка: новітні освітні технології: Навч. посібник. - К.: Кондор, 

2005.- 351 с.  

У навчальному посібнику poзглядається сугестопедагогіка як психотерапевтична течія 

педагогіки. Визначаються її джерела. Висвітлюються зв'язки з сугестологією, 
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психотерапевтикою, психологією, фізіологією, генетикою, філософією сучасної освіти та 

основами театрального мистецтва. Викладаються основи теорії навчання та виховання у світлі 

головних напрямів сугестопсі дагогіки: гіпнопедії, релаксопедії. сугестопелії Останні показані 

у взаємозв'язках та взаємовпливі. 

4397 

П 167 

23 

Панфилова А. П. Игровое моделирование в деятельности педагога: учеб. пособие для студ. 

высш. учеб. заведений / А. П. Панфилова; под общ, ред. В.А.Сластенина, И. А. Колесниковой. 

— М.: Издательский центр «Академия», 2006. — 368 с.  

Пособие содержит описание технологий игрового моделирования, применяемых в практике 

подготовки спе икал истов: имитационных, деловых  и ситуационно-ролевых игр; методик 

активизации учебного процесса; методов генерирования идей, тренинга. Все технологии 

представлены как руководство к использованию их в учебном процессе с учетом специфики, 

целей и задач, возможностей применения, преимуществ и ограничений, рисков, трудностей и 

эффектов внедрения, сопровождаются практическими советами.  

4371 

П 24 

23 

Педагог професійної школи: Зб. Наук. праць / Редкол.: Н.Г. Ничкало (голова), І.А. Зязюн, О.І. 

Щербак (заступник голови) та ін.; Упорядники: Н.Г. Ничкало, О.І. Щербак. – К.: Наук. світ, 

2002 – Випуск VІІІ. – 291 с.  

б/н (ІПСП) 

П 24 

23 

Педагогика: педагогические теории, системы, технологии: Учеб. для студ. высш. и сред. пед. 

учеб. заведений / С.А.Смирнов, И.Б.Котова, Е.Н. Шиянов; Под ред. С.А.Смирнова. – М.: 

Академия, 2001. –512 с. 

В учебнике раскрываются основы педагогики, проблемы дидактики, теории воспитания с 

позиций современной педагогической науки и накопленного опыта практической работы. 

Рассматриваются цели, задачи, принципы, методы и формы обучения и воспитания в системах 

общего и дополнительного образования. 

1441 

П 24 

23 

Педагогические технологии: Учебное пособие для студентов педагогических специальностей / 

Под ред. В.С. Кукушина.  – Ростов н/Д: «Март», 2002. – 320 с. 

В пособии сформулирована проблема педагогических технологий в исторической 

ретроспективе, дана теоретическая характеристика и изложена сущность современных 

технологий обучения. 

2538 

П 24 

23 

Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка : зб. наук. пр. / редкол.: Огнев'юк 

В. О., Бех І. Д., Хоружа Л. Л. [та ін.] — К.: Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2011. — № 1 

(15). — 92 с. 
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У збірнику наукових праць розглядаються актуальні проблеми сучасної педагогічної і 

психологічної науки в історичному, методологічному, методичному аспектах, підбиваються 

підсумки експериментальних педагогічних та психологічних досліджень. 

1313 (ІПСП) 

П 24 

23 

Педагогічна рада. Ч. 2. / Упоряд. Н. Мурашко. — К.: Ред. загальнопед. газ., 2005.— 128 с.  

У другій частині збірника вміщено понад 20 форм проведення нетрадиційних педрад та 

описано технології їх проведення на основі досвіду шкіл України. З чисельних рекомендацій 

поданих у книжці, можна обрати перелік питань для обговорення, використати плани 

підготовки та проведення засідань нетрадиційних педрад у школі. 

б/н (ІПСП) 

П 24 

23 

Педагогічні знання всім батькам: Збірник матеріалів на допомогу організаторам педагогічної 

освіти батькам / Міністерство освіти України. – К.: Рад. школа, 1985. – 70 с. 

Головне в збірнику - це програма-мінімум педагогічних знань для батьків, оскільки вона 

визначає зміст педагогічної освіти. Вона допоможе авторам методичних розробок з питань 

педагогічної освіти батькам, сприятиме оптимальнішій організації навчання лекторів з цього 

питання. 

1188 

П 24 

23 

Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія: Зб.наук. пр. / Редкол.: Бех І.Д., 

Огнев'юк В.О., Кононко О.Л. – К.: Університет, 2009. - № . (спецвипуск). Частина І. –  322 с. 

У збірнику наукових праць розглядаються актуальні проблеми сучасної педагогічної і 

психологічної  науки в історичному, методологічному, методичному аспектах, підбиваються 

підсумки експериментальних  педагогічних та психологічних досліджень. 

б/н (ІПСП) 

Ц 16 

23 

Педагогічні технології: наука – практиці: Навчально-методичний щорічник / О.І. Кульчицька, 

С.О. Сисоєва, Я.В. Цехмістер / За ред. С.О. Сисоєвої. – К.: ВІПОЛ, 2002. – Вип. 1. – 281 с.  

У навчально-методичному щорічнику розглядаються педагогічні технології: допрофесійної 

підготовки учнів у ліцеях; творчого розвитку учнів, їх обдарованості в процесі навчання…  

1005 (ІПСП) 

П 24 

23 

Педагоічна освіта дорослих: європейський вимір: зб. наук. пр.. / за ред. І. А. Зязюна, Н.Г. 

Ничкало. – К.; Хмельницький, 2008.– 530 с. 

У збірнику наукових праць висвітлюються філософські засади педагогічної освіти, 

вітчизняний і зарубіжний досвід модернізації освіти, питання творчого використання 

інноваційних технологій у вищих педагогічних навчальних закладах, педагогічної 

майстерності у професійному розвитку вчителів. 

1253 (ІПСП) 

П 27 

23 
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Перре-Клермон А.-Н. Роль взаимодействий в развитии интеллекта детей: Пер. с фр. – М.: 

Педагогика, 1991. – 248 с. 

Для специалистов в области педагогики и психологии, а также практических психологов в 

системе народного образования. 

106 

П 31 

23 

Петько Л. В. Стимулювання соціально-комунікативної активності підлітків: теорія і практика : 

монографія / Л. В. Петько. — К. : Ун-т «Україна». 2010. — 268 с. 

У монографії розглянуто питання теорії і практики стимулювання соціально-комунікативної 

активності підлітків у процесі туристсько-краєзнавчої діяльності. Проаналізовано психолого-

педагогічну сутність соціально-комунікативної активності підлітків, виокремлено психолого-

педагогічні чинники проблеми стимулювання комунікативної активності учнів, виявлено 

особливості їхнього розвитку. Подано оригінальну інтерпретацію змісту та умов 

стимулювання соціально-комунікативної активності підлітків. Вперше висвітлено функції 

туристсько-краєзнавчої діяльності в стимулюванні соціально-комунікативної активності 

вихованців підліткового віку. 

1315 (ІПСП) 

П 35 

23 

Пихтіна Н.П., Яковець Н.І., Ляшко О.В. Основи професійної майстерності: Навчальна 

програма. – Ніжин: Видавництво НДПУ ім.М.Гоголя, 2003. – 31 с. 

Зміст програми охоплює розгляд теоретичних і прикладних аспектів формування основ 

професійної майстерності соціального педагога та практичного психолога через розвиток їх 

професійних здібностей, зовнішньої і внутрішньої професійної техніки; розгляд окремих 

напрямків професійної діяльності. 

б/н (ІПСП) 

П 32 

23 

Підласий І.П. Практична педагогіка або три технології: Інтерактивний підручник для 

педагогів ринкової системи освіти. – К.: Слово, 2004. – 616 с. 

В книзі в усіх деталях розкриваються переваги, сутність і зміст продуктивно організованого 

навчально-виховного процесу. Це настільна книга сучасного вчителя, щоденний довідник з 

усіх найважливіших і складних практичних проблем. 

3578 

П 32 

23 

Підручник для директора: Система освіти Фінляндії: досвід і здобутки. Журнал. – Київ,2006.- 

59 с. 

712 (ІПСП) 

П 39 

23 

Плохій 3. П. Формування у дітей дошкільного віку екологічної культури : (теорет. та метод, 

аспекти) : монографія / 3. П. Плохій. — К. : ДП "Вид. дім "Персонал", 2010. — 320 с. 

У результаті багаторічних досліджень проблеми формування у дітей дошкільного віку 

екологічної культури в монографії обґрунтовано методологічні та концептуальні засади, 

проаналізовано дослідження науковців різних галузей. Простежено вікову динаміку 

формування у дітей 3-7 років основ екологічних знань, емоційно-ціннісного компонента, 
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онтогенетичного аспекту екологічно-орієнтованої діяльності. Схарактеризовано рівні 

екологічних знань, типи емоційно-ціннісного ставлення до природи, екологічно доцільної 

діяльності дошкільнят у природі. Розкрито та експериментально перевірено поетапний процес 

формування у дітей дошкільного віку екологічної культури. 

1297 (ІПСП) 

П 39 

23 

Плохій З. П. Формуємо екологічну компетентність молодшого дошкільника: навч.-метод. 

посіб. до Базової прогр. розв. дитини дошк. віку "Я у Світі" / З. П. Плохій. - К.: Світич, 2010. - 

144с.  

У посібнику науково обгрунтовано теоретичні та методичні аспекти екологічної освіти дітей 

молодшого дошкільного віку (3-5 років). Розкрито поняття «екологічна освіта», «екологічна 

компетентність». Розглянуто провідні ідеї екології, наведено словник термінів та понять, 

список літератури для самоосвіти. Висвітлено вікові особливості засвоєння молодшими 

дошкільнятами екологічних знань, подано конкретні методичні поради щодо виховання в них 

емоційно-ціннісного ставлення до природи, розкрито механізми поетапного формування 

екологічно доцільної діяльності, основні вимоги до системи планування освітньої роботи. 

Запропоновано інноваційні підходи до еколого-розвивального середовища, показники та 

критерії визначення екологічної компетентності. 

1314 (ІПСП) 

П 42 

23 

Поважна Л. І. Організаційно-методичне забезпечення контролю якості навчання у вищому 

закладі освіти: Навчально-методичний посібник / Л.І. Поважна, Г.С.Цехмістрові. -  К., 2001. - 

94 с. 

У цьому посібнику подано методику організації внутрішньо вузівського контролю за якістю 

навчально-виховного процесу на прикладі Навчально-наукового-виробничого комплексу 

“Туризм, готельне господарство, економіка і право”. Мова йде як про традиційні методи та 

форми контролю, так і про нові підходи до оцінювання навчальних досягнень студентів. 

Висвітлені питання контролю якості викладання та роботи структурних підрозділів 

комплексу.  

2955 

П 44 

23 

Подласый И. П. Педагогика: Новый курс: В 2-х кн. Кн.2. – М.: ВЛАДОС, 2002. –– 576 с. 

Общие основы педагогики, проблемы дидактики, теории воспитания раскрываются с учетом 

достижений современной науки и педагогического опыта. Рассматриваются принципы 

организации педагогического процесса в школе, задачи, формы и методы деятельности 

педагога. 

1981 

П 44 

23 

Подласый И.П. Педагогика: 100 вопросов – 100 ответов: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений. – М.: ВЛАДОС, 2001. – 368 с. 

1971 

П 44 

23 

Подласый И.П. Педагогика: Новый курс: В 2-х кн. Кн.1. – М.: ВЛАДОС, 2002. –– 576 с. 
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Общие основы педагогики, проблемы дидактики, теории воспитания раскрываются с учетом 

достижений современной науки и педагогического опыта. Рассматриваются принципы 

организации педагогического процесса в школе, задачи, формы и методы деятельности 

педагога. 

1980 

П 48 

23 

Поков В.А. Дидактика высшей школы: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. завед. /  В.А. 

Поков, А.В. Коржуев. – М.:  «Академия», 2001. – 136 с. 

В пособии рассматриваются исторические, методологические и содержательные проблемы 

процесса обучения в высшей школе. Особое внимание уделяется противоречиям вузовского 

учебного процесса и возможным путям их разрешения. 

2289 

П 55 

23 

Пометун Олена. Інтерактивні методики та системи навчання. – К., Шк.світ, 2007. – 112 с. 

Посібник для вчителів різних предметів із застосування інтерактивної технології навчання. 

Містить характеристику інтерактивної технології, опис умов, принципів та підходів до її 

ефективного застосування. 

858(ІПСП) 

П 61 

23 

Посадові обов'язки працівників школи / упоряд.Н. Мурашко.— К.: Шк. світ, 2007. — 112 с.  

Бібліотечка вміщує посадові інструкції та обов'язки працівників школи, надані Олександром 

Михайловичем Перехейдою, директором гімназії «Ерудит» м. Києва, які можуть бути 

використані при складанні обов'язків на працівників будь-якого освітнього навчального 

закладу. 

564 (ІПСП) 

П 69 

23 

Практикум дистанционного обучения / Под ред. В.Кухаренко. – К.: Миллениум, 2003. – 196 с. 

В процессе проведения дистанционных занятий, семинаров, школ стало понятно, что 

преподавателю нет необходимости осваивать все существующие пакеты, используемые в 

дистанционном обучении. Его компьютерная грамотность может быть ниже, чем у студентов, 

но он обязан иметь основные сведения о компьютере и информационно-коммуникационных 

технологиях и использовать компьютер как пользователь. 

3511 

П 78 

23 

Проблеми освіти у Польщі та в Україні в контексті процесів глобалізації та євроінтеграції: Зб. 

матеріалів Міжнар. науково-практичної конференції. – 22-24 квітня, 2009 р. Київ-Житомир / 

За ред. В. Кременя, Т. Левовицького,Ю С. Сисоєвої. – К.: КІМ, 2009. – 800 с.  

У збірнику висвітлено сучасні проблеми розвитку освіти в контексті процесів глобалізації та 

євроінтеграції. 

1013 (ІПСП) 

П 78 

23 
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Проблеми освіти. Науко во-методичний збірник / Кол. авт. - К.: Науково-методичний центр 

вищої освіти, 2006. - Спец. вип. - 264с. 

У збірнику розглядаються соціально-політичні, юридичні, психолого-педагогічні фактори, що 

сприяють запобіганню торгівлі людьми; форми і метопи просвітницької діяльності, 

сформовані конкретні рекомендації по вихованню в учнівської та студентської молоді 

громадянської позиції, їх світогляду, осмисленню свободи, вибору дій і намірів. 

б/н (ІПСП) 

П 78 

23 

Проблеми освіти: Наук.-метод. зб. / Кол. авт. - К.: Наук.-метод. центр вищої освіти, 2001. - 

вип. 26. - 244 с. 

Висвітлено питання міжнародних академічних обмінів, світові тенденції і стан в Україні, 

методологічні принципи становлення особистості, становлення системи громадського 

виховання в умовах розвитку української державності, системний підхід до організації 

виховного процесу, розвиток дослідницьких здібностей учнів під час складання та 

розв'язування творчих задач з фізики. Описано науково-теоретичні основи міжгалузевої 

оцінки, управління і забезпечення безпеки праці. 

1958 

П 78 

23 

Проблеми освіти: Наук.-метод. зб. / Кол. авт. – К.: Наук.-метод. центр вищої освіти, 2001. – 

Вип.25. – 221с. 

У збірнику висвітлено виховну роботу вищих навчальних закладів освіти I-IV рівнів 

акредитації: зміна виховної парадигми у вищій школі, формування особистості студента, 

інститут кураторства в закладах освіти, формування здорового способу життя як складові 

виховної роботи. 

1957 

П 78 

23 

Проблеми освіти: Наук.-метод. зб. / Кол. Авт. – К.: Наук.-метод. центр вищої освіти, 2001. – 

Вип.24. – 223с. 

Нові тенденції у вищій освіті, гуманітарній освіти та її вплив на становлення особистості 

студента, про активізацію пізнавальної діяльності студентів, модульно-рейтингову систему як 

метод функціонально-професіональної орієнтації студентів. 

1956 

П 78 

23 

Програма всеукраїнської науково-практичної конференції «Реалізація наступності дошкільної 

і початкової освіти», 14-15 травня 2009 року., Київ, 2009. – 28 с. 

б/н (ІПСП) 

П 79 

23 

Проект «Рівний доступ до якості освіти» Компонент 1 «Професійний розвиток педагогічних 

працівників – Міністрество освіти і науки України 

4570 

П 79 

23 
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Проект: практикоориентированная концепция ресурсных центров в системе начального 

профессионального образования., - Москва, 2006. – 28 с. 

б/н (ІПСП) 

П 84 

23 

Професиональное майстерство и успешность деятельности специалиста педагогического 

профиля / Н.К.Бакланова. / - М.: МГПИ, ООО «ПБГ», 2007. – 118 с. 

Сборник включает научные статьи, выполненные на основе теоретико-эмпирических 

исследований. 

825 (ІПСП) 

П 84 

23 

Профильное обучение: Эксперимент  совершенствование структуры и содержание общего 

образование / Под ред. А.Ф. Киселева. – М.: ВЛАДОС, 2001. – 512 с. 

Сборник включает документы, определяющие нормативно-правовую, организационную и 

научно-методическую основу проведения эксперимента. 

1974 

П 84 

23 

Профорієнтаційна робота в школі. Методичні рекомендації / Авт. В.В. Синявський  - К., 2004 

Методичні рекомендації розроблені з метою надання допомоги педагогічним колективам шкіл 

в проведенні професійної орієнтації учнів. У методичних рекомендаціях розглядаються 

основні напрямки профорієнтаційної роботи в школі, визначаються її зміст, основні форми і 

методи проведення. 

б/н (ІПСП) 

П 84 

23 

Профорієнтаційна робота класного керівника. Методичні рекомендації – К., 2004 

У методичних рекомендаціях розглядаються мета, основні форми і методи профорієнтаційної 

роботи з учнями і батьками з першого (нульового) по одинадцятий клас. В додатках подається 

перелік рекомендованої літератури з профорієнтації для учнів, вчителів та батьків, 

індивідуальна картка профконсультації і методика визначення типу професій, якому надається 

перевага. 

б/н (ІПСП) 

П 86 

23 

Психолог на педраді / Упоряд. О. Главник. – К.: редакції загально педагогічних газет, 2003. – 

128 с. – (Бібліотека «Шкільного світу») 

До збірника увійшли матеріали, які доцільно обговорити на засіданнях педагогічної ради. 

996 (ІПСП) 

П 86 

23 

Психологічна безпека та адаптація особистості: Матеріали міжнародної науково-практичної 

конференції – 7-8 ноября 2007 року, м. Дніпропетровськ/ За ред. Шевяков О.В., Петухова В.Е. 

– Дніпропетровськ, 2007. – 240 с. 

1011 (ІПСП) 

П 86 

23 
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Психологічна підтримка творчості учня / Упоряд. О.Главник, В.Зоц. — К.: Редакції загально 

педагогічних газет, 2003,— 128 с. 

Психологічна підтримка творчості учня є необхідною складовою особистішого зростання 

дитини в умовах навчально-виховнго процесу закладу освіти. 

2946 

П 86 

23 

Психолого-педагогічні аспекти реалізації сучасних методів навчання у вищій школі: Навч. 

посїб. / За ред. М. В. Артюшнної, О. М. Котикової, Г. М. Романової. - К.: КНЕУ, 2007, — 528 

с. 

У посібнику розкриваються псидалого-пелагогічні аспекти реалізації сучасних методів 

навчання у вищій школі, зокремн економічній освіті. 

4463 

П 86 

23 

Професійна освіта в зарубіжних країнах: порівняльний аналіз: Монографія. / за ред. Н. Г. 

Ничкало, В. О. Кудіна. – Черкаси: Вибір, 2002. – 322 с. 

У монографії вперше в українській педагогічній літературі всебічно висвітлено досвід 

організації професійної освіти в зарубіжних країнах. Розкрито провідні тенденції 

реформування системи освіти, спричинені інформаційно-технологічною добою. Висвітлено 

новітні технології у професійному навчанні в зарубіжних країнах. 

б/н (ІПСП) 

П 90 

23 

Пуховська Л. П. Професійна підготовка вчителів у Західній Європі: спільність і розбіжності: 

Монографія. - К. : Вища шк., 1997. – 180 с. 

Монографію присвячено порівняльному дослідженню професійної підготовки вчителів у 

країнах Західної Європи. 

1010 (ІПСП) 

Р 13 

23  

Равен Дж. Педагогическое тестирование: Проблемы, заблуждения, перспективы. - М.: Когито-

центр, 1999. – 141 c. 

В этой книге представлены новая теоретическая модель компетентности, мотивации и 

поведения и новый подход к их оценке. Книга содержит данные, свидетельствующие об 

эффективности и валидности предложенных процедур оценки, выдвинутые идеи 

используются для анализа сложившейся практики организации научных исследований; 

обсуждаются предложения по применению этих идей в сфере образования. 

533 

Р 36 

23 

Релігійна багатомінтність та міжкультурна освіта: посібник для школи / за ред. Джона Кіста / 

Пер. з англ.. – Львів, 2008. – 160 с. 

Посібник є результатом проекту «Виклики міжкультурної освіти сьогодні: релігійна 

багатоманітність та діалог в Європі». Розкриваються теоретичні перспективи та ключові 

концептуальні елементи міжкультурної освіти; певні аспекти релігійної багатоманітності в 

школах в різних умовах та деякі приклади з практики країн членів Ради Європи. 

1108 (ІПСП) 
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Р 64 

23 

Розвиток педагогічної майстерності викладача в умовах неперервної освіти: колективна 

монографія / Н.В. Абашкіна, Л.О. Базиль, О.А. Грищенко, І.А. Зязюн, Т.В. Іванова та ін.. / - 

Черкаси: Вид. від. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2010. – 272 с. 

У виданні розкриваються окремі аспекти розвитку педагогічної культури й майстерності 

викладачів загальноосвітньої школи та вищого навчального закладу в умовах непевної освіти 

в сучасному освітньому просторі. 

1268 (ІПСП) 

Р 69 

23 

Романов А.Н. Технология дистанционного обучения в системе заочного экономического 

образования. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 303 с. 

Используя системный поход, на основе обзора отечественной и зарубежной литературы и 

собственного опыта авторы последовательно излагают современные трактовки основных 

понятий дистанционного обучения. 

2225 

С 13 

23 

Савенко Н. I., Ковганич Г. Г., Кириченко В. І., Єрмаков I. Г.: Прогностичні орієнтири 

інноваційного розвитку позашкільного закладу: Практико зорієнтований посібник. – X.: 

Видавництво «Точка», 2009 р. – 256 с. 

Практико зорієнтований посібник присвячено актуальним проблемам становлення та розвитку 

позашкільного навчального закладу як закладу життєвої компетентності. Значна увага 

приділяється концептуальним, змістовим і технологічним параметрам розробки Програми 

розвитку закладу. Ці складові розглянуто в контексті надбань Центру позашкільної роботи 

Святошинського району м. Києва та сучасних спрямувань розвитку позашкільної освіти. 

Здобутки Центру узагальнено з огляду на можливості і перспективи їх застосування в 

практичній діяльності позашкільного навчального закладу. Адресується управлінцям у галузі 

освіти, педагогічним працівникам, широкому методичному загалу, що прагне змін. 

1206 (ІПСП) 

С 14 

23 

Саймон Б. Общество и образование: Пер. с англ. / Общ. ред. и предисл. В. Я. Пилиповского.— 

М.: Прогресс, 1989 — 200 с. 

В книге рассматривается значение образования в современном обществе, в частности в 

Великобритании, вскрываются кризисные явления, характерные для сферы народного образо-

вания в условиях современного капитализма. Особое место занимают главы, посвященные 

критике концепции генетической предопределенности умственных способностей. 

б/н (ІПСП) 

С 23 

23 

Сбруєва А.А. Порівняльна педагогіка: Навчальний посібник. – 2-ге вид., стер. – Суми: ВТД 

«Університетська книга», 2004. – 320 с. 

767 (ІПСП) 

С-30 

23 
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Семинарские, практические и лабораторные заняття по дошкольной педагогике: Учеб. 

пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Р.С. Буре, С.В. Жундрикова, Т.И.Ерофеева и 

др.; Под ред. Э.К.Сусловой, Л.В.Поздняк. – М.: Издательский центр „Академия”, 2000. – 272 с.  

В пособии рассматривается содержание и представлена технология проведения семинарских, 

практических ии лабораторних занятий со студентами по дощкольной педагогике.  

4295 

С-30 

23 

Семиченко В.А. Психологічна структура педагогічної діяльності. Частина ІІ: Навч. посібник. – 

К.: Вид. – поліграф. центр “Київськ. університет”, 2001. – 230 с. 

Посібник присвячено проблемам становлення молодих учителів у процесі професійної 

підготовки у закладах освіти та на початку самостійної педагогічної діяльності. 

2151 

С-30 

23 

Семиченко В.А. Психологічна структура педагогічної діяльності. Частина І: Навч. посібник. – 

К.: Вид. – поліграф. центр “Київськ. університет”, 2001. – 230 с. 

Посібник присвячено проблемам становлення молодих учителів у процесі професійної 

підготовки у закладах освіти та на початку самостійної педагогічної діяльності. 

2150 

С 34 

23 

Сазоненко Г. С. Педагогічні технології — К., — 128с.  

У посібнику розглядаються Методологічні підходи до впровадження перспективних освітніх 

технологій у процесі експериментально-пошукової роботи роботи. Науковці, педагоги 

Українського гуманітарного ліцею Національного університету імені Тараса Шевченка, під 

керівництвом його директора. Г. С Сазоненко, народного учитля України, об'єднали свої 

зусилля для пошуку нового змісту освіти, творення педагогічних систем. Заснована на 

філософії дитиноцентризму, українознавства, життєтворчості. 

1031 (ІПСП) 

С 40 

23 

Сисоева С. О. Інтерактивні технології навчання дорослих: навчально- методичний посібник / 

Сисоєва С.О.; НАПН України, Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих. - К.: ВД «ЕКМО», 

2011. - 320 с. 

Навчально-методичний посібник складається з двох частин та додатків. У першій частині 

розглядаються: поняття «інтерактивність»; сутність та дефініції андрагогіки; андрагогічна 

модель інтерактивного навчання; психологічні особливості навчання дорослої людини та 

вимоги до андрагога. У другій частині розглядаються критерії ефективності інтерактивних 

технологій у навчанні дорослих; активні форми і методи навчання як елементи інтерактивних 

технологій. 

1289 (ІПСП) 

С 47 

23 

Сластенин В.А.. Педагогика: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / В. А. 

Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов; Под ред. В.А. Сластенина. - М.: Издательский центр 

"Академия", 2002. - 576 с. 

б/н (ІПСП) 
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С 89 

23 

Сучасні проблеми теорії і практики школи і педагогіки за рубежем: Зб. наук. статей / Редкол.: 

Б. Ф. Мельниченко, відп. ред. та 636м.. – К., 1993. – 120 с. 

У збірнику представлені наукові статті з сучасних проблем теорії і практики школи і 

педагогіки у ФРН, Франції, Великобританії, США, Іспанії, Чехії і Словаччині та інших країнах 

світу. 

б/н (ІПСП) 

С 91 

23 

Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. 

(28 – 29 березня) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. ун-т ім.. Б. Грінченка 

та ін..; за заг. ред. В.О. Огнев’юка [редкол.: В.О. Огнев’юк, В.П. Андрущенко, Л.Л. Хоружа, 

О.М. Олексюк, О.В. Уваркіна, Н.М. Віннікова]. – К. : Київ. ун-т ім. Б.Д. Грінченка, 2012. – 980 

с. 

1453 (ІПСП) 

С 95 

23 

Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: 

методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб. наук. 636м… – Випуск 8 / Редкол.: І. А. Зязюн 

(голова) та 636м.. – Київ – Вінниця: ООО «Планер», 2005. – 547 с. 

У збірнику наукових праць автори висвітлюють теоретичні і прикладні аспекти реалізації 

впровадження сучасних інформаційних технологій та інноваційних методик навчання в 

підготовці кваліфікованих робітників, молодших спеціалістів і магістрів. 

б/н (ІПСП) 

Т 33 

23 

Сисоєва С. В. Теорія і практика вищої освіти: роб. навч. прогр. для спеціальності 8.18010021 

«Педагогіка Вищої школи» (галузь знань: 1801 «Специфічні категорії», ОКР «магістр», за 

вимогами кредитно-модульної системи) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. 

ун-т ім.. Б. Грінченка; [розробн. Сисоєва С. О.]. – К.: [Київ, ун-т ім.. Б. Грінченка], 2012. – 88 с. 

Навчальна програма розроблена на основі освітньо-професійної програми підготовки 

магістрів відповідно до навчального плану спеціальності 8.180110021 «Педагогіка вищої 

школи» денної форми навчання з урахуванням рекомендацій МОН України «Про Перелік 

напрямів (спеціальностей) та їх поєднання з додатковими спеціальностями і спеціалізація ми 

для підготовки педагогічних працівників за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, 

спеціаліста, магістра». 

1420 (ІПСП) 

Т 33 

23 

Сисоєва С. О. Теорія і практика вищої професійної освіти: роб. навч. прогр. для напряму 

підготовки 1701 «Специфічні категорії» (ОКР «магістр» ) за вимогами кредитно-модульної 

системи; для спец. 8.000005 «Педагогіка вищої школи» / М-во освіти і науки, молоді та спорту 

України, Київ. Ун-т ім. Б. Грінченка; [розроби. Сисоєва С.О.]. – К.: [Київ, ун-т ім. Б. 

Грінченка, 2011], 2011. – 60 с. 

Навчальна програма розроблена на основі освітньо-професійної програми підготовки 

магістрів відповідно до навчального плану спеціальності 8.000005 «Педагогіка вищої школи» 

денної форми навчання з урахуванням рекомендацій МОН України «Про Перелік напрямів 
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(спеціальностей) та їх поєднання з додатковими спеціальностями і спеціалізація ми для 

підготовки педагогічних працівників за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, 

спеціаліста, магістра». Навчальна програма розроблена на засадах компетентнісного підходу 

до підготовки майбутніх фахівців. 

1421 (ІПСП) 

С 40 

23 

Сисоєва С. О., Осадчий В. В., Осадча К. П. Професійна підготовка викладача-тьютора: теорія і 

методика: Навч.-метод. посібник. / С. О. Сисоєва, В. В. Осадчий, К. П. Осадча / Міністерство 

освіти і науки, молоді та спорту України, Київський університет імені Бориса Грінченка, 

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького. — Київ; 

Мелітополь: ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2011. – 280 с. 

У навчально-методичному посібнику подано концепцію професійної підготовки викладача-

тьютора в умовах вищого навчального закладу та моделі її реалізації; розкрито: принципи, 

зміст та методи професійної підготовки викладача-тьютора; проаналізовано технічні засоби 

дистанційного навчання викладача-тьютора. 

1347 (ІПСП) 

С 34 

23 

Сисоєва С.О. Основи педагогічної творчості: Підручник. – К.: Міленіум, 2006. – 346 с. 

Підручник створено для модульно-кредитної організації навчального процесу. У підручнику 

узагальнено багаторічний досвід викладання педагогічної творчості в Україні та Республіці 

Польщі. Кожний розділ підручника містить обґрунтування актуальності проблеми, авторські 

узагальнення та висновки, список рекомендованої літератури, приклади з педагогічної 

практики, методичні поради. 

1218 (ІПСП) 

С 40 

23 

Сисоєва С.О., Баловсяк Н.В. Інформаційна компетентність фахівця: теорія та практика 

формування. Навчально-методичний посібник. – Чернівці, Технодрук, 2006. 208 с.  

б/н (ІПСП) 

С 40 

23 

Сисоєва С.О., Кристопчук Т.Є. Освітні системи країн Європейського Союзу: загальна 

характеристика: навчальний посібник / С.О. Сисоєва, Т.Є. Кристопчук; Київський університет 

імені Бориса Грінченка. – Рівне : Овід, 2012. – 352 с. 

У навчальному посібнику представлено три основні категорії освіти країн Європейського 

Союзу: формальна, неформальна, інформальна; розглянуто тенденції, що домінують у 

структурі європейської вищої освіти. Представлено етапи та зміст освіти, види освіти, 

структуру систем освіти країн Європейського Союзу та її особливості. Визначено рівні освіти, 

ступневість освіти та специфіку кваліфікацій, типи вищих навчальних закладів, академічних 

рівенів та ступенів. 

1425 (ІПСП) 

С-41 

23 

Ситнікова Н.Є. Соціальне самоствердження старшокласників за умов системної диференціації 

навчання: Монографія / За ред. А.В. Фурмана. – Тернопіль: Економічна думка, 2004. – 140 с. 
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У монографії вперше на теоретико-методологічному рівні наукового пізнання обґрунтована 

система соціального самоствердження особистості засобами взаємо доповнення моделей, 

рівнів, етапів і форм диференціації інноваційно зорієнтованого процесу навчання. 

3683 

С-41 

23 

Ситуаційна методика навчання: теорія і практика / Упор. О.Сидоренко, В.Чуба .- К.: Центр 

інновацій та розвитку, 2001.-256 с. 

Книга охоплює ключові питання ситуаційноі методики навчання, а саме: її місце у сучасній 

системі освіти ;; сутність та функціональні можливості методики; організаційні передумови 

успішного застосування та викладання ситуаційних вправ. 

2216 

С 41 

23 

Сітарська Б. Теоретичні і методологічні засади дидактичних завдань з педагогіки у процесі 

підготовки та вдосконалення вчителів: Переклад з польської мови Ігор Родюк. К.: Основа, 

2005 – 364 с. 

б/н (ІПСП); 640 (ІПСП) 

С 45 

23 

Скрипник М. Мистецтво бути педагогом : Зб. тренінг. занять. — К. : Вид. дім «Шкіл, світ» : 

Вид. Л. Галіцина, 2006. — 112 с. 

Перший методичний посібник, що на основі управлінських підходів навчає механізмів 

успішної діяльності педагога. Пропоновані тренінгові заняття допоможуть кожному учаснику 

сформувати власний поведінковий образ у трьох контекстах: тематичному, діяльнісному, 

рефлексивному. 

б/н (ІПСП) 

С-47 

23 

Сластенин В.А. Педагогика: Учебное пособие для студентов педагогических учебных 

заведений / А.В Сластенин, И.В Исаев, А.М.Мищенко, Е.Н.Шиянов. - 4-е изд. - М.: Школьная 

Пресса, 2002. –512 с.  

Учебное пособие подготовлено в соответствии с государственным  стандартом базового 

педагогического образования для студентов, обучающихся в условиях как моно-, так и 

многоуровневой  подготовки специалистов в области образования. 

2355 

С-50 

23 

Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования: от деятельности к личности: 

Учеб. пособ. для студ. высш. пед. учеб. заведений. – М.: «Академия», 2003. – 304 с. 

В книге дается краткий очерк истории и современного состояния высшей школы в России, 

анализируются тенденции развития высшего образования за рубежом. 

3547 

С 65  

23 

Сорочан Т.М. Підготовка керівників шкіл до управлінської діяльності: теорія та практика. 

Монографія. — Луганськ: Знання, 2005. — 384 с. 

Підготовка керівників шкіл до управлінської діяльності е актуальною у змінюваному 
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соціально-педагогічному контексті України. У монографії розглядається проблема створення 

системи роботи щодо розвитку професіоналізму керівників шкіл у післядинломній 

педагогічній освіті. 

1167 (ІПСП) 

С 76 

23 

Стандарти вищої освіти України, освітньо-професійна програма підготовки, засоби 

діагностики якості вищої освіти магістрів за спеціальністю 8.150101 «Державна служба» 

напряму підготовки 8.150000 «Державне управління» спеціалізації «Адміністративний 

менеджмент» - Харків, 2006. – 174 с. 

4593 

С 11 

23 

Становлення особистості.  Кам'янець-Подільський: Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2007. - 212 с. 

522 (ІПСП) 

С-88 

23 

Ступарик Б.М. Національна школа: витоки, становлення: Навч. – метод. посіб. – К.: ІЗМН, 

1998. – 336 с.  

Навчально – методичний посібник є оригінальним виданням, в якому на основі глибокого 

вивчення та аналізу історико – педагогічної літератури розкрито основні етапи розвитку 

шкільництва в Україні від найдавніших часів до сучасності; показано еволюцію ідеї 

національної школи та національного виховання; сформульовано мету і завдання 

національного виховання в сучасних умовах. Розрахований на студентів гуманітарних 

факультетів університетів, педагогічних закладів освіти, вчителів загальноосвітніх шкіл, 

викладачів педагогічних інститутів і педучилищ, науковців, організаторів та керівників 

органів освіти. 

702 

С 90 

23 

Сурмін Ю. П. Майстерня вченого: Підручник для науковця. – К.: Навчально-методичний 

центр «Консорціум з удосконалення менеджмент – освіти в Україні», 2006. – 302 с. 

928 (ІПСП) 

С 91 

23 

Сучасні системи вищої освіти: порівняння для України: / загальна редакція В.Зубка. – К.: 

Видавничий дім «КМ Academia», 1997. – 290 с. 

У книзі аналізується стан, проблеми, тенденції розвитку, міжнародній досвід трансформації 

вищої освіти в контексті реформування вищої школи України та інтеграції її у світовий 

освітній простір. 

854 (ІПСП) 

Т 31 

23 

Телекоммукации и информатизация образования / Международная академия информатизации. 

– К., 2001. - №4(5). – 114 с. 

890 

Т 36 

23 



640 

 

Теоретичні та методичні основи розвитку комунікативної компетентності майбутніх фахівців 

сфери обслуговування: навчально-методичний посібник / авт..: Г.С. Дегтярьова, Л.А. Руденко. 

– Київ, Педагогічна думка, 2010. – 192 с. 

У навчально-методичному посібнику розглядаються проблеми педагогічного спілкування і 

розвитку комунікативної компетентності фахівців сфери обслуговування у контексті їхньої 

професійної адаптації. До шести розділів додаються переліки рекомендованої літератури, 

запитання і завдання для самоконтролю, спрямовані на послідовне, логічне й осмислене 

засвоєння знань, їх творче використання у професійній діяльності. Сьомий розділ містить 

тести. У додатку подано програму курсу «Основи психології професійного спілкування» для 

майбутніх фахівців сфери обслуговування. 

1260 (ІПСП) 

Т 32 

23 

Теорія і практика педагогічного процесу: Збірник наукових праць // Проблеми сучасного 

мистецтва і культури. — Харків: Книж. видавн. "Каравела", 2000. - 256 с. 

Вміщено матеріали, які висвітлюють проблеми теорії та практики загальної педагогіки та 

педагогічного процесу, що реалізуються в галузях професійної освіти, мистецтвознавства та 

культурології. Розглядаються актуальні питання змісту професійної підготовки, гуманітарної 

спрямованості навчання та теоретичні проблеми мистецтвознавства. Цей збірник наукових 

праць, матеріали якого присвячені професійній освіті та мистецтвознавству, доводить 

методологічну сутгевість навчально-педагогічного та дослідницького процесів. 

б/н (ІПСП) 

Т 48 

23 

Тернопільська В. І. Психологія для старшокласників: соціально-комунікативний аспект: 

Навчальний посібник. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009. – 308 с. 

Посібник висвітлює особистісні якості сучасних старшокласників, які у своїй сутності 

віддзеркалюють феномен соціально-комунікативної культури молодої людини. 

986 (ІПСП) 

Т 35 

23 

Тернопільська В.І. Соціально-комунікативна культура школяра: шляхи сходження. 

Монографія. – К.: Вид-во ПП «Рута», 2008. – 300с. 

У монографії представлено теоретичний аналіз підходів до розуміння сутності соціально-

комунікативної культури особистості та особливості її прояву у молодших школярів, 

підлітків, старшокласників, запропоновано форми, методи і засоби, що оптимізують процес 

виховання цього інтегрального утворення в учнів. 

874 (ІПСП) 

Т 18 

23 

Технології життєвого успіху: Практично зорієнтовний посібник / Редакційна колегія: 

І.Г.Єрмаков, О.А.Федоренко, Д.О.Пузіков та ін. - К., 2007. – 663 с. 

Ця збірка присвячена активним питанням упровадження перстективних педагогічних 

технологій. Авторами розроблені як наукові, так і практичні завдання результативності 

інноваційних процесів. 

849 (ІПСП) 

Т 34 

23 
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Технологія інноваційного пошуку в системі вищої освіти: Збірка матеріалів до Другої 

регіональної науково-методичної конференції (31 січня 2003 року). – Тернопіль: Економічна 

думка, 2003. –132 с. 

Наукова збірка із системно-діяльнісних позицій висвітлює актуальні проблеми розвитку 

інноваційних систем і технологій у сфері сучасної вищої освіти. Різнобічному обґрунтуванню 

підлягають принципи і концепти, онтологічні та управлінські моделі, категорії і поняття теорії 

освітньої діяльності. 

3688 

Т 45  

23 

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

2003. – 376 с. 

Книжку присвячено особистості, яка повсякденно створює. Вибудовує світ, у якому живе. В 

ній ідеться про просторово-часові виміри життєвого світу особистості, про такі несхожі 

чоловічі й жіночі  світи, про взаємовплив індивідуальної та загальнолюдської історії, про світи 

гармонійні та дисгармонійні. 

3116 

Т 46 

23 

Тихенко Л.В., Ніколаєнко C.I. Розвиток творчих здібностей учнівської молоді в освітньо-

виховній системі «Мала академія наук України»: Навчально-методичний посібник. - Суми: 

ВТД «Університетська книга», 2007. -120 с. 

Розглядаються проблеми формування та функціонування в позашкільній освіті України Малої 

академії наук України як цілісної освітньо-виховної системи, спрямованої на розвиток 

творчих здібностей дітей та учнівської молоді засобами пошуково-дослідницької діяльності. 

Значна увага приділяється науковим основам організаційно-технологічної сісвітньо-

розвиваючої роботи, упровадженню психологічного супроводу навчалыю-виховного процесу 

в гуртках, секціях, профільних школах та інших творчих об'єднаннях територіальних відділень 

та закладів системи МАН України. 

4496 

Т 66 

23 

Третьяков П.И. Адаптивное управление педагогическими системами: Учеб. пособ. / 

П.И.Третьяков, С.Н. Митин, Н.Н. Бояринцева. – М.: Академия, 2003. – 368 с. 

В книге представлена концепция  адаптивного управления педагогическими системами, 

включающая положения современной теории управления, психотерапии и психологотерапии. 

Ее необходимость обусловлена резко усложнившейся образовательной и воспитательной 

средой последнего времени и отсутствием адекватных научно-практических подходов, 

позволяющих педагогам ориентироваться в этой ситуации. 

3299 

Т 98 

 

23 

Третяк О.П. Виховання ціннісного ставлення до людини у молодших школярів. Частина 1.- Х.: 

Вид.группа «Основа»,2013.-159,[1] с.- ( Б-ка журн. «Початкове навчання та виховання»; Вип.9 

(117)). 
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 У посібнику пропонується авторська програма, сучасні методики, розробки уроків і виховних 

занять, тренінги, допоміжні матеріали, спрямовані на виховання у молодших школярів 

гуманістичного світогляду, визнання людини найвищою ціннісного ставлення до неї. 

1617 

 

23 

Тюріна Т. Основи духовної педагогіки. Філософсько-педагогічні нариси. – Львів: Львівський 

державний інститут фізичної культури, 1998. – 76 с. 

Автор – кандидат педагогічних наук, виходячи із сучасної концепції біосоціодуховності 

людини, її цілісності, аналізує проблему становлення людської особистості в єдності її 

тілесної, душевної і духовної форм життя. 

1369 

У 67 

23 

Управління експериментальною діяльністю ЗНЗ / Упоряд. Н. Мурашко. — К. : Шк. світ, 2007. 

— 128 с.  

У збірнику розглядаються організаційні проблеми управління інноваційними процесами в 

загальноосвітній школі, їх роль в модернізації української школи. Пропонується авторська 

модель управління інноваційними процесами на рівні загальноосвітнього навчального 

закладу. Запропоновано досвід експериментальної діяльності навчальних закладів. 

1293 (ІПСП) 

У 77 

23 

Успенский В.Б. Введение в психолого-педагогическую деятельность: Учеб. пособ. для студ. 

высш. учеб. завед. / В.Б. Успенский, А.П.Чернявская. – М.: ВЛАДОС, 2003. – 176 с. 

В учебном пособии раскрываются особенности деятельности педагога-психолога, требования 

к его личности, характеризуются пути его подготовки и профессионального роста.  

2625 

У 92 

23 

Учитель и ученик: возможность диалога и понимания. - Том 2. / Под общ. ред. Л.И.Семиной. - 

М.: Изд-во «Бонфи», 2002. - 408 с. 

Во второй том книги включены учебно-методические пособия: Н.Н.Михайлова, С.М. Юсфин 

«Педагогика поддержки», А.Ю.Уваров «Кооперация в обучении: групповая работа». Пособия 

содержат учебные и методические материалы для студентов и преподавателей высших 

педагогических учебных заведений, изучающих современные педагогические техники работы 

в классе и осваивающих проектирование деятельности по педагогической поддержке ребенка 

в образовании. 

б/н (ІПСП) 

Ф 56 

23 

Філософія педагогічної майстерності: Зб. наук. праць. / Інститут педагогічної освіти і освіти 

дорослих АПН України, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла 

Коцюбинського / Редкол.: Н. Г. Ничкало (голова) та 642м.. – Київ – Вінниця: ДОВ «Вінниця», 

2008. – 380 с.  

У збірнику наукових праць висвітлюються філософські засади модернізації освіти, теоретичні 

й історичні аспекти педагогічної майстерності, педагогічний феномен академіка Івана Зязюна 

– учителя, лідера вченого, людини. 
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б/н (ІПСП) 

Ф 66 

23 

Фіцула М. М. Вступ до педагогічної професії: Навчальний посібник для студентів вищих педа-

гогічних закладів освіти. — Вид. 3-те, перероб. і доп. — Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 

2005. -— 168 с.  

У навчальному посібнику розглянуто особливості педагогічної діяльності, сформульовано 

вимоги до особистості вчителя, охарактеризовано сучасну загальноосвітню школу. Розкрито 

також проблеми підготовки майбутнього вчителя у вищому педагогічному навчальному 

закладі: зміст і форми навчання студентів; педагогічна практика студентів у школі і підготовка 

їх до педагогічного спілкування; самостійна робота і самовиховання майбутніх педагогів; 

структура системи освіти в Україні, принципи її побудови. 

4507; 4515 

Ф 66 

23 

Фіцула М. М. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. — К.: «Академвидав», 2006. — 352 с.  

У навчальному посібнику розкрито загальні засади педагогіки вищої школи, теорії навчання і 

виховання студентської молоді, управління навчально-виховним процесом у вищому 

навчальному закладі, а також сутність, зміст і завдання процесу навчання, методи, форми і 

засоби його організування, сучасні навчальні технології з урахуванням новітніх тенденцій 

розвитку суспільства. Детально йдеться у ньому про фізичне, трудове, моральне, естетичне 

виховання. Окреслено загальні особливості економічного, правового, антинаркогенного, 

тендерного виховання. Містить завдання і запитання, короткий термінологічний словник. 

б/н (ІПСП) 

Ф 66 

23 

Фіцула М. М. Педагогіка: Навч. посіб. для студ. вищ. пед. зал. освіти. – Тернопіль: Навчальна 

книга – Богдан, 2002. – 192 с. 

У навчальному посібнику з урахуванням сучасних досліджень педагогіки і психології 

викладені основні питання загальних основ педагогіки, теорії виховання й навчання учнів та 

управління навчально-виховним процесом у загальноосвітній школі. 

2383 

Ф 66 

23 

Фіцула М.М. педагогіка: Навч. посібник для студ. – К.:  “Академія”, 2002. – 528 с. 

У посібнику розкрито загальні засади педагогіки, теорії навчання й виховання учнів, 

управління навчально-виховним процесом у загальноосвітній школі з урахуванням сучасних 

досягнень педагогіки і психології, досвіду розбудови та особливостей сучасного 

реформування української школи. 

2149 

Ф 79 

23 

Формирование социально активной личности учителя: Сборник научных трудов. — М. : 

МГПИ им. Б. И. Ленина, 1982. - 172 с. 

В сборник включены статьи, раскрывающие методологию, методы н некоторые результаты 

научного исследования по актуальным вопросам проблемы формирования личности учителя в 

системе учобио-воспитательного процесса в педагогическом институте: единство 

теоретической и практической подготовки студентов, связь дидактики и частной методики, 
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формы и методы самостоятельной работы, профессиональная ориентация и профессиональная 

направленность в системе подготовки учителя, самоопределение личности педагога и др. 

633 (ІПСП) 

Ф 94 

23 

Фуллан М. Сили змін: вимірювання глибини освітніх реформ / Пер. з англ. Г. Шиян, Р.Шиян. 

– Львів, 2000. – 269 с. 

2467 

Ф 94 

23 

Фуллан М. Сили змін: продовження / Пер. з англ. І. Савчак. – Львів, 2001. – 161 с. 

2468 

Ф 95 

23 

Фурман А.В. Методи дослідження модульно-розвивальних форм навчання: Наукове видання. 

– Тернопіль: Інститут ЕСО, 1999. – 35 с. 

В роботі соціально-психологічному обґрунтуванню піддані авторські експертно-діагностичні 

методи дослідження оригінальних навчальних знань (три міні-модулі одного предмета по 30 

хв.), які використовуються в експериментальній системі модульно-розвивального навчання. 

3690 

Ф 95 

23 

Фурман А.В. Теорія і практика розвивального підручника: Монографія. – Тернопіль: 

Економічна думка, 2004. – 288 с. 

Уперше об’єктом міждисциплінарного дослідження є система національного 

підручникоутворення, що у вигляді авторського наукового проекту інтегрує підходи, рівні, 

етапи, чинники та умови ефективного здійснення інноваційної роботи над створенням 

підручників нового покоління, а його предметом – розвивальний міні-підручник як 

центральний психодидактичний засіб організації модульно-розвиткової взаємодії між 

учасниками освітнього процесу, що забезпечує не лише ефективне привласнення кожним 

певного сегмента наукових знань, пізнавальних умінь і соціальних норм, а й прискорення його 

розумового, соціального і психодуховного розвитку. 

3681 

Х 82 

23 

Хоружа Л.Л. Етична компетентність майбутнього вчителя початкових класів: теорія і 

практика: Монографія  – К., 2003. – 318 с. 

Етична компетентність – основа педагогічної культури і професії сучасного вчителя. Автор 

пропонує своє бачення проблеми, досліджує фактори і умови формування етичної 

компетентності учителя. 

1143 (ІПСП); 1261 (ІПСП) 

Ц 44 

23 

Церклевич B. C. Університетська освіта (навчальний посібник для студентів економічних 

спеціальностей). – Хмельницький: ХКТЕІ, 2010. – 240 с. 

У навчальному посібнику розглянуто сугність та основні парадигми університетської освіти; 

особливості історичного формування системи університетської освіти України та провідних 

зарубіжних країн; охарактеризовано сучасні європейські інтеграційні процеси в освіті, 



645 

 

окреслено основні етапи формування зони європейської вищої освіти (Болонський 645оллект); 

виокремлено і охарактеризовано основні форми навчальної діяльності у сучасній вищій школі; 

здійснено огляд процесу організації наукової роботи студентів у сучасних ВНЗ; означено 

завдання і функції студентського самоврядування тощо. 

1363 (ІПСП) 

Ч 51 

23 

Честных Ю.Н. Открыть человека . – М., 1991. – 208 с. 

2081 

Ч 83 

23 

Чугаєвський В.Г. Учнівське самоврядування в національній школі: Навчальний посібник. – К.: 

Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет”, 2004. – 127 с. 

В посібнику розкрито основні аспекти розвитку та становлення учнівського самоврядування в 

різних типах закладів освіти України. Висвітлено проблеми організації навчально-виховного 

процесу через розвиток учнівського самоврядування з урахуванням сучасних тенденцій 

реформування системи загальної середньої освіти. 

3921 

Ч75 

23 

Чотири тактики педагогічної підтримки дитини / Упоряд. : А. Русаков ,Н. Касіцина. – К. : Вид. 

дім «Шкіл. Світ» : Вид. Л. Галіцина, 2006. – 112 с. 

У книжці описано чотири послідовні тактики роботи педагога : «захист», «допомога», 

«сприяння», «взаємодія». Під час обговорення цих стадій взаємин дорослого і дитини 

доцільно вик5ористовувати методичні підказки, розбирати типові ситуації і варіанти виходу з 

них. 

1601 

Ш 18 

23 

Шалаева Г.П. Большая энциклопедия дошкольника / Г.П. Шалаева. – М.: Филол. о-во 

«СЛОВО», 2005. – 544 с. 

Книга содержит уникальную методику обучения детей арифметике, русскому и английскому 

языкам, чтению и развитию речи, природоведению, географии а также рисованию и труду. 

4057 

Ш 52 

23 

Шестопалюк О.В. Громадянське виховання майбутніх вчителів: теоретичні і методичні 

елементи: Монографія. – Вінниця: Видавництво «Консоль», 2008. – 260 с. 

У монографії розкрито теоретико-методологічні та методичні основи 

громадянськоговиховання студентів педагогічних вищих навчальних закладів. Проаналізовано 

історичні витоки на сучасні концептуальні підходи до громадянського виховання. 

875 (ІПСП) 

Ш 62 

23 

Шинтарь З.Л. Введение в школьную жизнь: Учеб.-метод, пособие / З.Л.Шинтарь. -  Гродно: 

ГрГУ, 2002. - 119 с. 

Пособие знакомит с теоретическими аспектами перехода от дошкольного к начальному 

образованию, методикой организации учебного сотрудничества в переходный период, 
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особенностями построения школьного курса «Введение в школьную жизнь», методами и 

формами организации учебной деятельности учащихся. 

б/н (ІПСП) 

Ш 65 

23 

Шишов С. Е. Школа: мониторинг качества образования / С.Е. Шишов, В.А. Кальней.– М.: 

Педагогическое общество России, 2000. – 320 с.  

В книге рассматриваются проблемы качества образования в управленческом аспекте. Авторы 

впервые предприняли попутку на системном уровне раскрыть сущность понятия <<качество 

образовательного процеса>> в современных условиях развития образовательных систем, 

предложить теоретические основы этого важного понятия. 

1290 

Ш 65 

23 

Шиянов Е. Н., Котова И. Б. Развитие личности в обучении: учеб.пособие для студ.пед.вузов. – 

М., 2000. – 288 с. 

б/н (ІПСП) 

Ш 67 

23 

Школи україни 2006: Лауреати конкурсу «100 кращих шкіл України» у 9 номінаціях / Упоряд. 

Н. Мурашко, Н. Валентик, Ж. Сташко. – К.: Вид. дім «Шкіл. Світ», 2006. – 400 с. 

У збірнику представлено близько 400 середніх загальноосвітніх навчальних закладів держави, 

які стали лауреатами конкурсу «100 кращих шкіл України» 2006 року у дев’яти номінаціях. 

б/н (ІПСП) 

Ш 67 

23 

Школа життєтворчості особистості: Науково–методичний посібник / Ред. кол.: В.М.Доній, 

Г.М.Несен, І.Г.Єрмак. – К.: ІСДО, 1995 – 480 с. 

Значна увага в збірнику приділяється забезпеченню комплексної системи реабілітації 

збагаченого середовища, соціальної оцінки рівня розвитку Центру як інноваційного 

навчального закладу, проблемам діяльності соціально – психологічної служби. Науково – 

методичний посібник адресовано науковцям, практичним працівникам, усім, хто цікавиться 

інноваційними процесами в освіті України. 

676 

Ш 67 

23 

Школа молодого завуча / Упор. М. Голубенко. — К.: Ред. загальнопед. газ., 2003 — 128 с. 

У збірнику вміщено матеріали, які допоможуть вам: в організації диференційованого навчання 

педагогічних кадрів на діагностичній основі; в аналізі відвіданих уроків (повний, аспектний, 

психологічний та інші види аналізу уроків); в упровадженні перспективного педагогічного до-

свіду (творчі групи, школи педагогічної майстерності, предметні кафедри, творчий звіт та 

творчий портрет вчителя, педагогічна виставка, аукціони тощо). 

б/н (ІПСП) 

Ш 75 

 

23 
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Школа повного року навчання : теорія і практика : наук.-метод.посібник/ О.В.Безпалько, 

Л.М.Гриневич, О.Б.Жильцов [ та ін.]; за аг.ред. В.О.Огнев’юка, Л.Л.Хоружої.- К.:КМПУ ім. 

Б.Д.Грінченка,2008.-176с.  

1620 

23 

Участь молоді в процесах прийняття рішень на рівні школи // За заг.ред. Шелестової Л.В. – К., 

2005. – 96 с. 

576 (ІПСП) 

Щ 36 

23 

Щедровицкий Г., Розин В., Алексеев Н., Непомнящая Н. Педагогика и логика – М., 1993. – 415 

с.  

628 (ІПСП) 

Э 52 

23 

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – М., 1988.- 255 с. 

В сборнике помещены научно-методические материалы третьей Всесоюзной конференции ло 

эмоциональной регуляции учебной деятельности (Москва — 1987— Одесса), отражающие 

теоретика-методологические вопросы проблемы эмоциональной регуляции, ее психолого-

дидактические и социально-психологические аспекты в учебной   деятельности   и   

профессиональной подготовке. 

624 (ІПСП) 

Я 73 

23 

Я - студент : навч. посіб. / [Огнев'юк В. О., Жильцов О. Б., Караман С. О. та ін.; за заг. ред. 

Огнев'юка В. О.]. — 2-е вид., доопр. — К.: Київ, ун-т ім. Б. Грінченка, 2012. — 224 с.  

Мета посібника — допомоги студентам-першокурсникам швидше увійти в нове для них 

навчальне середовище, подолати організаційні труднощі першого року навчання, розкрити 

свої найкращі якості. У розділах висвітлено етапи становлення ідеї університету; життєвий і 

творчий шлях Б. Д. Грінченка, чиє ім'я носить Університет; історію розвитку навчального 

закладу; подано відомості про кредитно-модульну систему навчання, портал Університету, 

студентську групу; розглядаються методи і прийоми роботи з інформацією, уміщено 

тренувальні вправи, тести тощо. 

1433 (ІПСП) 

Л 67 

23 

Школа сімейного виховання. Покійник для батьків дошкільнят та соціальних педагогів. Під 

загальною редакцією: Г. Лактіонової, І. Звсрсвої, С. Чередниченко. К.: 2002, 108 с.  

До книги, що Нротснується батькам та педагогам, ввійшла авторська програма з раннього 

інтелектуального розвитку дітей, що вийшла переможцем Всеукраїнського конкурсу 'Наша 

професія — батьки!". Конкурс був проведений у 2001 році Інститутом розвитку інтелекту 

дитини у співдружності з громадськими організаціями та ЗМТ. 

112 (ІПСП) 

 

Я 47 

23 

Яковцев А.Л. Программа СОТИС. Образование в III-м тысячелетии. Концепция новой 

системы. Стратегия. – Одесса, 2001. – 96 с. 
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Новые знания о строении человека, о его энергетической физиологии, о новом пространстве, в 

которое входит сегодня планета Земля, и об изменении в связи с этим самого механизма 

познания окружающего мира создают необходимость изменения системы образования. 

Приведенная концепция не только создана с учетом энергетики взаимодействия человека с 

окружающим миром, но и раскрывает причины существования так называемых “трудных” 

периодов у подростков, позволяет “включить” естественные инструменты познания каждого 

человека. Приводится также стратегия изменения образовательного процесса в третьем 

тысячелетии. 

1657 

Я 99 

23 

Яремчук Н.Я Теоретичні аспекти підготовки студентів класичного університету до виховної 

діяльності. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 48 с. 

б/н (ІПСП) 

Я 77 

23 

Ярошенко А. О. Потенціал і ефективність освітньо-інформаційної політики – К.: НПУ імені 

М.П. Драгоманова, 2009. – 256 с. 

Монографія присвячена дослідженню проблем освтньо-інформаційної політики української 

держави. 

999 (ІПСП) 

Я 804 

23 

Ясвин В. А. Образовательная среда: от моделирования к проектированию. – М.: Смысл, 2001. 

– 365 с. 

б/н (ІПСП) 

П24 

23 

Педагогічна освіта і освіта дорослих: європейський вимір: зб. наук. пр../ за ред. 

І.Я.Зазюна, Н.Г.Ничкало. – К.; Хмельницький ,2008. – 530 с. 

 

У збірнику наукових праць висвітлюються філософські засади педагогічної освіти 

,вітчизняний і зарубіжний досвід модернізації освіти, питання творчого використання 

інноваційних технологій у вищих педагогічних навчальних закладах, педагогічної 

майстерності у професійному розвитку вчителів. 

1517 

Ш50 

23 

Інтерактивні методи навчання: навч.посіб. / За заг. ред. П. Шевчука і П. Фенриха. – 

Щецін: вид-во WSAP, 2005. – 170 с. 

 

У навчальному посібнику розглядаються теоретичні засади та практичні питання 

використання інтерактивних методів навчання для системи закладів вищої школи та 

післядипломної освіти в Україні. 

1540 

 

 

23.1 Обдарованість 
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А 67 

23.1 

Аніскіна Н. Педагогічна підтримка обдарованості – К., Вид.дім. «Шкілсвіт», 2005. – 128 с. 

У посібнику окреслено проблеми, які виникають у взаємодії з обдарованими дітьми, розкрито 

досвід навчальних закладів, які успішно розв’язують ці проблеми. 

4508 

Б 43 

23.1 

Белова Е.С. Одаренность малыша: раскрыть, понять, поддержать: Пособие для родителей и 

воспитателей. – М.: Флинта, 1998. – 144 с. 

244 

Д 85 

23.1 

Духовні потреби дітей України: Монографія  / Під заг. ред. Ж.В. Петрочко. – К.: Видавничий 

дім „Калита”, 2005. – 108 с. 

Монографія побудовано на основі результатів соціологічного дослідження, проведеного у 

2005 р., за грантом Президента України для обдарованої молоді. 

4215 

Л 22 

23.1 

Ландау Э. Одаренность требует мужества: Психологическое сопровождение одаренного 

ребенка / Пер. с нем. А. П. Голубева; Науч. ред. рус. текста Н. М. Назарова. – М.: «Академия», 

2002. – 144 с. 

В книге представлен многолетний практический опыт известного израильского 

психотерапевта Эрики Ландау (университет Тель-Авива) по психологической поддержке 

одаренных детей, подростков и их родителей. 

2532; 3701 

Л 42 

23.1 

Лейтес Н.С. Возрастная одаренность школьников: Учеб. пособ. для студ. высш. пед. учеб. 

заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2000. – 320 с. 

В пособии рассмотрены возрастные и индивидуально-типические особенности умственной 

одаренности школьников, представлены конкретные описания трех основных периодов 

школьного детства и разные варианты хода возрастного развития учеников. Значительное 

место занимают характеристики незаурядных детей. 

1316 

М 60 

23.1 

Миллер А. Драма одаренного ребенка и поиск собственного Я. - М.: Академ. Проект, 2001.- 

144 с. 

 Книга посвящена исследованию природы детских психических травм, полученных в ходе 

воспитания. 

2606 

О-40 

23.1 

Одаренные дети: Пер. с англ. / Общ.ред. Г.В. Бурменской и В.М.Слуцкого; Предисл. 

В.М.Слуцкого. – М., Прогресс, 1991. – 376 с. 
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Авторы сборника – психологи и педагоги – знакомят читателей со спецыально разработаными 

программами отбора, обучения и развития одаренных детей. 

435 (ІПСП); б/н (ІПСП) 

П 86 

23.1 

Психология одаренности детей и подростков: Учеб. пособ. для студ. высш. и сред. пед. учеб. 

заведений / Ю.Д.Бабаева, Н.С.Лейтес, Т.М.Марютина; Под ред. Н.С.Лейтеса. - 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Издательский центр <<Академия>>, 2000. – 336 с. 

В пособии раскрывается опыт изучения одаренных детей, прежде всего их умственной 

одаренности в сфере искусства. Рассматриваются способы выявления таких детей, проблемы 

их обучения и воспитания. Представлены современные данные об индивидуально-природных 

предпосылках одаренности. 

1230 

П 86 

23.1 

Психология одаренности: от теории к практике / Под ред. Д.В. Ушакова. – М.: ПЕР СЭ, 2000. 

– 80 с. 

Книга, написанная известными специалистами по психологии одаренных детей, содержит 

современные научные сведения о природе одаренности, методах ее выявления и развития. 

1304 

С 12 

23.1 

Савенков А.И. Детская одаренность: развитие средствами искусства. - М.: Педагогическое 

общество России, 1999. – 220 с. 

В книге отражены современные представления о детской одаренности. Кратко рассмотрены 

основные этапы ее исследования в психолого-педагогической науке. Предложены 

оригинальные методики диагностики уровня детской одаренности педагогом. Основная часть 

работы посвящена рассмотрению методических аспектов проблемы развития 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка средствами искусства и 

художественной деятельности. 

1311 

С 12 

23.1 

Савенков А.И. Одаренные дети в детском саду и в школе. – М.: Академия, 2000. – 232 с. 

В пособиии глубоко и всесторонне освещаются проблемы детской одаренности. 

Рассматриваются вопросы диагностики одаренных детей, содержание их образования и 

организации учебной деятельности. 

1524 

Х 98 

23.1 

Хуторский А.В. Развитие одаренности школьников: Методика продуктивного обучения. – М.: 

ВЛАДОС, 2000. – 320 с. 

В книге раскрывается методика эвристического обучения, позволяющая ученику создавать 

свой личный мир знаний и опыта. С помощью эвристических форм и методов обучения 

учитель помогает школьникам формулировать их собственные гипотезы, конструировать 

понятия и теории, выполнять  естественнонаучные и гуманитарные исследования. 

1983 

Ю 74 
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23.1 

Юркевич В.С. Одаренный ребенок: иллюзии и реальность: Кн. для учителей и родителей. – 

М.: Просвещение, 1996. – 136 с. 

Книга поможет родителям и учителям решить многие проблемы, связанные с этими 

необычными ребятами.  

1425 

 

23.2 Історія педагогіки 

А 86 

23.2 

Артемова Л. В. Історія педагогіки України: Підручник. — К.: Либідь, 2006. — 424 с. 

У підручнику викладене сучасне бачення шляхів становлення та розвитку виховаїшя й освіти 

натерені України від найдавніших часів. Еволюцію вітчиз-няної педагогіки, яка мас 

самобутній характер і водночас виступає органічним компонентом загальнолюдської 

педагогічної культури, подано в коніексті історичних етапів розвитку української 

державності. На тлі історичних подій, які вплинули на розвиток вітчизняної педагогіки, 

аналізуються літературні пам'ятки, архівні матеріали з питань освітньої політики, твори та 

діяльність видатних педагогів, діячів культури України. Окремий розділ присвячено розгляду 

стану та основних тенденцій розвитку педагогічної теорії й практики в незалежній 

Українській державі. 

4420 

В 23 

23.2 

Ващенко Г. Виховання волі і характеру : підручник для педагогів. — Київ, видавництво 

«Школяр», 1999. — 385с. 

В Україну повернулося ім'я видатного українського педагога Григорія Ващеика (1878 — 

1976). Науково-педагогічна громадськість уже має у своєму користуванні два томи творів Гри-

горія Ващснка «Виховний ідеал», «Загальні методи навчання». Ця книга знайомить науково-

педагогічну громадськість та широкі кола учительства України з наступною фундаменталь-

ною працею видатного українського вченого — «Виховання волі і характеру». 

2211 

В 23 

23.2 

Ващенко Г. Виховний ідеал - Полтава; Ред. газ, "Полтавський вісник", 1994.-191 с 

Книга, адресована педагогічним кадрам України, є першою з серії праць видатного 

українського вченого, педагога і психолога професора Г.Ващенка, На її сторінках автор 

проекту "Система освіти в самостійній Україні" та інших досліджень з проблем виховання 

молоді будує Виховний ідеал, що відповідає психічним та природним властивостям 

української людини. Книга, що побачила світ двічі у Німеччині і в Бельгії, в Україні виходить 

друком вперше. Адресована вчителям та учням, педагогам і студентам педагогічних 

вузів,всім, кому не байдуяа проблеми духовного розеою української нацїї. 

352 

В 23 

23.2 

Ващенко, Григорій Твори. Том 4. Праці з педагогіки та психології. — К.: "Школяр" - "Фада" 

ЛТД, 2000. - 416 с. 

Черговим, четвертим, томом творів Григорія Ващенка (1878-1967) Всеукраїнське педагогічне 

Товариство ім. Гр. Ващенка продовжує знайомити українську громадськість зі спадщиною 
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видатного українського педагога та психолога. Перші три томи його доробку вийшли у роках 

1994-му ("Виховний ідеал "), 1997-му ("Загальні методи навчання") та 1999-му ("Виховання 

волі і характеру"). Цей том уміщус праці Гр. Ващенка з педагогіки та психології, що 

стосуються проблем освіти й організації навчання, змісту, чинників та методів виховання, 

питань психологічної науки. Переважна більшість уміщеного в томі публікується в Україні 

вперше. Видання підготовлене в рамках науково-освітніх програм Інститутів українознавства 

та журналістики Національного університету ім. Т. Шевченка, Дрогобицького педагогічного 

університету ім.і. Франка. Адресоване науково-педагогічній та освітянській громадськості - 

дослідникам педагогіки та психології, викладачам ВИЗ та вчителям шкіл, вихователям, 

студентам педагогічних закладів. 

2208 

В 67 

23.2 

Волинські Афіни. 1805-1833: Збірник наукових праць/ Кременецький обласний гуманітарно-

педагогічний інститут ім.. Тараса Шевченка; під ред. С.Маковського і В. Собчука. – 

Тернопіль: «Богдан», 2006. – 304 с. 

б/н (ІПСП) 

Г 41 

23.2 

Герцен А. И. Собрание сочинений в восьми томах. Том 1 – М., 1975. – 591 с. 

В первый том собрания сочинений А. И. Герцена вошли его художественные произведения: 

роман "Кто виноват?" и повести "Записки одного молодого человека", "Сорока-воровка", 

"Доктор Крупов", "Долг прежде всего" и другие. Вступительная статья С. 

Машинского.Содержит иллюстрации. 

157 (ІПСП) 

Г 41 

23.2 

Герцен А. И. Собрание сочинений в восьми томах. Том 2 – М., 1975. – 399 с. 

Во второй том собрания сочинений А. И. Герцена вошли сборники статей: "Дилетантизм в 

науке", "Письма об изучении природы" и "Капризы и раздумья". Содержит иллюстрации. 

138 (ІПСП) 

Г 41 

23.2 

Герцен А. И. Собрание сочинений в восьми томах. Том 3 – М., 1975. – 544 с. 

В третий том собрания сочинений А. И. Герцена вошли: книги "Письма из Франции и 

Италии", ее составили очерки и статьи в жанре "писем", "С того берега" - исторический 

документ эпохи революции 1848 года, написанный ее очевидцем, работа "О развитии 

революционных идей в России".Содержит иллюстрации. 

136 (ІПСП) 

Г 41 

23.2 

Герцен А. И. Собрание сочинений в восьми томах. Том 4 – М., 1975. – 335 с. 

Четвертый том собрания сочинений Александра Ивановича Герцена составляет роман "Былое 

и думы". Содержит иллюстрации. 

155 (ІПСП) 

Г 41 

23.2 

Герцен А. И. Собрание сочинений в восьми томах. Том 5 – М., 1975. – 383 с. 
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Пятый том собрания сочинений А. И. Герцена содержит продолжение романа "Былое и думы" 

(3 и 4 части). Содержит иллюстрации. 

141 (ІПСП) 

Г 41 

23.2 

Герцен А. И. Собрание сочинений в восьми томах. Том 6 – М., 1975. – 399 с. 

В шестой том собрания сочинений А. И. Герцена вошла пятая часть романа "Былое и думы".  

Содержит иллюстрации 

142 (ІПСП) 

Г 41 

23.2 

Герцен А. И. Собрание сочинений в восьми томах. Том 7 – М., 1975. – 607с. 

В седьмой том собрания сочинений Александра Ивановича Герцена вошли 6-8 части романа 

"Былое и думы". Содержит иллюстрации. 

139 (ІПСП) 

Г 41 

23.2 

Герцен А. И. Собрание сочинений в восьми томах. Том 8 – М., 1975. – 447 с. 

В восьмой том собрания сочинений А. И. Герцена вошли избранные публицистические 

произведения 1853-1869 годов, среди них: "Кончина Добролюбова", "Портрет Муравьева", "Н. 

Г. Чернышевский", "Еще раз Базаров", "Писарев" и многие другие.  

140 (ІПСП) 

Г 85 

23.2 

Гриценко І.С. Юридичний факультет Університету Святого Володимира, 1834 – 1920 / 

І.С.Гриценко, А.В. Короткий – К., 2009.- 256 с. 

б/н (ІПСП) 

Г 82 

23.2 

Грищенко М.М. Народна освіта в Західних областях Української РСР – К., 1960.- 144 с. 

Книга «Народна освіта в західних областях Української РСР» присвячена знаменній даті в 

історії українського народу — 20-річчю з дня возз'єднання західноукраїнських земель з 

Радянською Україною. В книзі, крім стислого нарису про стан освіти до 17 вересня 1939 p., 

докладно висвітлено питання розвитку радянської школи й освіти за минуле двадцятиріччя. 

б/н (ІПСП) 

Г 85 

23.2 

Грінченківські читання – 96: Освіта. Гуманізація. Вчитель: Матеріали звітної науково-

методичної конференції професорсько-викладацького і методичного колективу Київського 

міжрегіонального інституту удосконалення вчителів імені Бориса Грінченка 24 – 25 грудня 

1996 року. – К., 1997. – 136 с. 

У збірнику подано стислий зміст наукових доповідей і повідомлень викладачів і методистів 

Київського міжрегіонального інституту вдосконалення вчителів імені Бориса Грінченка, що 

розкриває результати науково-дослідної роботи в сфері гуманітарних та суспільних наук: 

педагогіки, психології, філософії, історії, філології. 

б/н (ІПСП) 

Д 31 

23.2 
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Демченко О. П. Практикум з історії педагогіки: навчально-методичний посібник / О. П. 

Демченко. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2012. – 432 с. 

Посібник містить матеріали для роботи студентів на лекціях, під час самостійної роботи, 

підготовки до семінарських і практичних занять. У посібнику представлено орієнтовні плани 

лекцій, систему проблемних запитань і творчих завдань для вивчення, аналізу й осмислення 

основної й додаткової літератури; завдання для вивчення документів, праць видатних 

педагогів і просвітителів. 

1486 (ІПСП) 

Д 40 

23.2 

Джуринський А.Н. История зарубежной педагогики: Учебн. Пособие для вузов. – М.: 

Издательская группа «ФОРУМ» - «ИНФРА-М», 1998. – 172 с. 

685 (ІПСП) 

Д 40 

23.2 

Джуринський А.Н. История педагогики: учеб.пособие для студ.педвузов. – М., 2000. – 432 с. 

В учебном пособии доктора педагогических наук, профессора А.Н. Джуринского 

представлена история школы и педагогики первобытной эпохи и Древнего мира, 

Средневековья, Нового и Новейшего временя. 

1972 

Д 48 

23.2 

Дистервег. Избранные педагогические сочинения – М., 1956. – 374 с. 

153 (ІПСП) 

Ж 67 

23.2 

Животенко-Піанків, Адвентина.  Педагогічно-просвітницька   праця   Бориса Грінченка. — К.: 

Вид. центр «Просвіта», 1999. — 176 с. 

Книжка відомої української дослідниці та національно-культурної діячки, яка проживає у 

США, - це спроба популярної комплексної характеристики педагогічної та просвітницької 

праці видатного українського письменника і педагога Бориса Грінченка (1863 - 1910). Авторка 

з»ясо-вує Грінченкове бачення історичного шляху та сучасного йому стану освіти в Україні, 

простежує характер діяльності Грінченка як педагога-практика, народного вчителя, аналізує 

педагогічно-теоретичну спадщину письменника - автора цілого ряду принципово 

новаторських педагогічних досліджень, простежує, як відбито питання освіти й виховання у 

власне літературних творах Грінченка, прикладає його педагогічні ідеї до ситуації в 

українській освіті у наші дні. Фактичною основою книжки є праці Б. Грінченка на педагогічні 

теми, які з часу їх появи у світ здебільшого не передруковувалися, а також архівні матеріали. 

2206 

Д 72 

23.2 

Михайло Драгоманов: авто життєпис / уклали І.С. Гриценко, В.А. Короткий, М.В. Томенко. – 

К., 2009. – 444 с. 

б/н (ІПСП) 

И 90 

23.2 



655 

 

История педагогики и образования. От зарождения воспитания в первобытном обществе до 

конца XX века: Учебное пособие для педагогических учебных заведений / Под общ. ред. акад. 

А.И. Пискунова. —3-е изд., испр. и доп. — М.: ТЦ Сфера, 2007. - 496 с. 

В предлагаемом издании впервые дано целостное рассмотрение истории зарубежной и 

отечественной педагогики в едином потоке мирового педагогического процесса. Содержание 

книги позволяет получить полное представление о глубинной связи педагогических явлений в 

истории мировой цивилизации и о роли в ней всемирного педагогического опыта. Пособие 

сопровождается Программой по истории педагогики и образования, на основе которой оно и 

было написано. 

4471 

К 17 

23.2 

Калмнков Г.В. СУСПІЛЬСТВО.  ОСОБИСТІСТЬ.  ВЗАЄМИНИ.ГРОМАДЯНСЬКІСТЬ: 

ГУМАНІСТИЧНИЙ ПОГЛЯД В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО У МАЙБУТНЄ.: Навч. посіб. для 

студ, ВНЗ. — К.: Переяслав-Хмельницький державний педагогічний інститут, 2002. — 180 с. 

У посібнику розглядаються проблеми формування толерантних взаємин між особою і 

суспільством у педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського, яка є утвердженням особистісно 

орієнтованої методики виховання, 3 урахуванням гуманістичних цінностей освіти 

розкривається сутність педагогічних категорій, які сприяють розумінню структури, 

функціонування   і розвитку педагогіки гуманізму, її спрямованості на розвиток особистості. 

Особливу увагу звернено на формування у студентів творчо-наукових, дослідницьких умінь і 

навичок. 

3594 

К 50 

23.2 

Кловак Г.Т. Підготовка майбутнього вчителя-дослідника: теорія і пратктика: Монографія. –К.: 

Наук. світ, 2004. – 317 с.  

929 (ІПСП) 

К 69 

23.2 

Корсун Л. І. Еврика на все життя. — К.: Молодь, 2010. — 688 с.:  

Для кожного читача цей збірник стане книгою відкриттів — від нових і призабутих імен, 

подій минулого і новітнього часу, що стали віхами історії, до незабутніх вражень від 

занурення у світ захоплень авторки — яскравої особистості, невтомного журналіста, яка свого 

часу організувала в Києві дискусійний клуб «Еврика». Більшість статтей друкувалися в 

українсько- американських часописах, зокрема в газеті «Час і події» (Чикаго), де вона є 

власним кореспондентом по США і «Україні. Усіх героїв книги об’єднує незгасна любов до 

України та висока духовність. 

1222 (ІПСП) 

К 76 

23.2 

Кошманова Т. С. Розвиток педагогічної освіти у США (1960 – 1998 рр.). – Львів: Світ, 1999. – 

488 с. 

У монографії розглянуто сутність, особливості, тенденції та чинники розвитку і реформування 

педагогічної освіти у США у 1960 – 1998 рр. Використовуючи комплексний, системний підхід 

до аналізу варіативності американської педагогічної освіти, подано характеристику структури, 

змісту, методів та форм організації навчання студентів-майбутніх учителів, а також сучасних 

інновацій у системі підготовки американських педагогів. Монографія виконана на матеріалах 
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експериментального дослідження, проведеного автором на базі Університету штату Мічиган 

(США), а також в університетах Ілінойса, Техасу, Каліфорнії, Нью Мексико та інших штатів. 

б/н (ІПСП) 

К 90 

23.2 

Культура і спільнота у становленні педагога / За ред. К. М. Кларка і Т. С. Кошманової. – Львів: 

Видавничий Центр Львівського  національного університету імені Івана Франка, 2000. – 408 с. 

У монографії розглянуто сутність і тенденції розвитку педагогічної освіти в Україні і США з 

позицій педагогічної антропології. Використовуючи контрасти викладання у двох досить 

різних культурних спільнотах, автори висвітлюють вплив культури і спільноти на підготовку 

вчителів в Україні і Сполучених Штатах Америки. Шість українських і шість американських 

учених у контексті власного педагогічного і життєвого досвіду та соціально-культурних 

чинників аналізують особливості оволодіння професією педагога. 

б/н (ІПСП) 

Л 37 

23.2 

Левківський М. В. Історія педагогіки; Навч.-метод. посібник. Вид. 3-е, доп. Навч. пос. - К.: 

Центр учбової літератури, 2008. - 190 с 

Матеріали посібника вміщують набутки з історії освіти й виховання з позицій соціо-

культурного підходу у відпопідності з програмою "Історія педагогіки" для вузів Враховуючи 

специфіку оцінювання пізнавальної діяльності студенті заочників розроблена система модулів 

з вартісною оцінкою всіх видів діяльності студентів (практичних, проблемних і творчих 

завдань та тестів для самоконтролю). 

4411 

Л 68 

23.2 

Лобода С.М. Педагогічна творчість учителя на шпальтах вітчизняної преси ХХ століття: 

протистояння ідей: монографія / С. М. Лобода; Держ. закл. «Луган. нац. ун-т імені Тараса 

Шевченка». -  Луганськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ іменіТараса Шевченка», 2010. – 504 с. 

У монографії на матеріалі української педагогічної преси представлено аналіз провідних ідей 

педагогічної творчості ХХ століття. Значну увагу приділено розкриттю взаємовпливу процесів 

розвитку вітчизняної педагогічної періодики й генези педагогічної творчої думки. 

128 (ІПСП) 

Л 93 

23.2 

ЛЮБАР О. О.,   СТЕЛЬМАХОВИЧ М.Г., ФЕДОРЕНКО Д.Т. ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ 

ПЕДАГОГІКИ. - Київ: Інститут змісту і методів навчання МО України, 1998. 

У праці подається ретроспективний аналіз прогресу автентичної педагогічної думки, 

українського шкільництва, національної освіти, народних традицій родинно-шкільно-

громадського виховання дітей та молоді в Україні з найдавніших часів до сьогодення. 

2154 

М 19 

23.2 

Маловідомі першоджерела української педагогіки (друга половина ХІХ – ХХ ст.): Хрестоматія 

/ Упоряд.: Л. Д. Березівська та ін. – К.: Наук. світ, 2003. – 418 с. 

В хрестоматії представлені маловідомі або зовсім невідомі тексти педагогів та освітніх діячів, 

які жили і творили в Україні з другої половини ХІХ і до кінця ХХ століття. Тексти, відібрані в 

хрестоматію, розкривають багату палітру концепцій напрямів, підходів, оцінок педагогічних 
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явищ та фактів, які демонструють розвиток педагогічної думки як складний, багаторівневий 

часом суперечливий процес. Особлива увага приділяється текстам, які повністю випали з 

педагогічного обігу. Тексти публікуються у супроводі вступних статей з інформацією про 

кожного з авторів і про його педагогічні позиції. 

б/н (ІПСП) 

М 30 

23.2 

Марченко В.  Творчість і життя / Упорядн. Н.Смужаннця-Марченко, Н.Кочан. — К.: Сфера, 

Дух і Літера, 2001. — 536 с. 

Ця книга є найповнішим зібранням літературних творів і перекладів Валерія Марченка, серед 

них і кеопубліковаішх наукових розвідок, а також документів радянського судочинства у 

справі В.Марченка з архівів КДБ УРСР. Тут також подано твори, що склали основу для його 

звинувачення в націоналізмі за відповідними статтями карних кодексів Російської, Казахської, 

Української союзних республік (1983 — 1984), за якими В.Марченка було знищено. Зібрані 

документи — ще одне свідчення злочинності комуністичного режиму та незламності 

людського духу. 

1022 

М 34 

23.2 

Матіос Марія. Солодка Даруся. – Львів: ЛА «ПІРАМІДА», 2007. – 188 с. 

Найвідоміший і найпопулярніший роман Марії Матіос «Солодка Даруся» справедливо назвали 

«трагедією, адекватною історії ХХ століття», а саму Дарусю – «образом майже біблійним». 

У цій драмі «на три життя» немає нічого однозначного: ні персонажів, ні обставин, ні 

розв’язки. В романі немає епохальних людей чи подій, позитивних чи негативних героїв, але, 

як стверджує критика, «коли читаєш цю книгу, болить серце». 

б/н (ІПСП) 

М 55 

23.2 

Монтессори М. Помоги мне сделать это самому / Сост., вступ, статья М.В. Богуславский, Г.Б. 

Корнетов. — М.: Издат. дом «Карапуз», 2000. - 272 с. 

Замечательный итальянский педагог-гуманист Мария Монтессори снискала мировую 

известность своим уникальным и действенным методом обучения и воспитания детей-

дошкольников. Главное в этом методе - предоставление ребенку полной свободы 

самовыражения и действий. В книге представлены статьи М- Монтессори, а также работы 

современных педагогов - ее учеников и последователей, где даются конкретные советы и 

рекомендации для занятий с малышами. 

821 

М 88 

23.2 

Мрії, вистраждані життям...»: до 145-ї річниці з дня народження Б.Д. Грінченка: кол. 

Монографія (у двох част.): Ч.1 / В.О. Огнев’юк, Н.М. Гупан, Н.П. Дічек [ та ін.]. – К.: КМПУ 

імені Б.Д. Грінченка, 2009. – 260 с. 

б/н (ІПСП) 

М 88 

23.2 

Мрії, вистраждані життям...»: до 145-ї річниці з дня народження Б.Д. Грінченка: кол. 

Монографія (у двох част.): Ч.2 / В.О. Огнев’юк, Н.М. Гупан, Н.П. Дічек [та ін.]. – К.: КМПУ 

імені Б.Д. Грінченка, 2009. – 168 с. 
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б/н (ІПСП) 

Н 28 

23.2 

Нариси з історії розвитку новаторських навчально-виховних закладів в Україні (ХХ століття) : 

навч.-метод.посіб. / за ред. О. В. Сухомлинської, В. С. Курила – Луганськ, 2010. – 444 с. 

У навчальному посібнику простежено складний, багатогранний процес зародження та 

діяльності новаторських навчальних закладів різних типів для дітей 7-17 років протягом 

усього ХХ століття. 

1225 (ІПСП) 

Н 34 

23.2 

Наукова сесія присвячена 40-річчю Великої Жовтневої соціалістичної революції (тези 

доповідей) – К., 1957 

б/н (ІПСП) 

М 26 

23.2 

Невтомний  працівник українського  Ренесансу Іван Огієнко. Педагогічний аспект /Автор А.А. 

Марушкевич, — К.:/ Четверта хвиля, 1996.—128  с. 

До уваги читача пропонується наукове дослідження просвітницької та педагогічної діяльності 

видатного українського мислителя Івана Огієнка відомого світу як митрополит Іларіон. Аптор 

використав у праці маловідомі читацькому загалу видання І.Огієнка, матеріали особистого 

архіву сина митрополита Іларіона Анатолія Огієнка (Нью-Йорк, CUIA) та колекції інж. Іллі 

Онуфрійчукн (Вінніпег, Канада), документи архівів України 

2157 

Н 43 

23.2 

Нежинский Н.П. Макаренко и педагогика школы – К., 1976. – 260 с. 

В книге автор освещает творческий путь А. С. Макаренко, его педагогический опыт, 

раскрывает такие актуальные вопросы школьной педагогики, как организация и деятельность 

педагогического и ученического коллективов, педагогическая техника и мастерство, пробле-

мы современной семьи и воспитания детей. 

2091 

П 34 

23.2 

Писемский А. Ф. Собрание сочинений в девяти томах. Том 1 – М., 1959. – 483 с. 

В первый том известного русского писателя А. Ф. Писемского (1821 - 1888) вошли роман 

"Боярщина", повести "Виновата ли она?", "Тюфяк". 

150 (ІПСП) 

П 34 

23.2 

Писемский А. Ф. Собрание сочинений в девяти томах. Том 2 – М., 1959. – 564 с. 

Во второй том вошли повесть "Сергей Петрович Хазаров и Мари Ступицына", рассказы 

"Комик", "Очерки из крестьянского быта", "Фанфарон", "Старая барыня", "Старческий грех", 

"Батька". 

146 (ІПСП) 

П 34 

23.2 

Писемский А. Ф. Собрание сочинений в девяти томах. Том 3 – М., 1959. – 478 с. 
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В третий том вошел роман "Тысяча душ". 

147 (ІПСП) 

П 34 

23.2 

Писемский А. Ф. Собрание сочинений в девяти томах. Том 4 – М., 1959. – 310 с. 

В четвертый том вошли первые две части романа в пяти частях "Люди сороковых годов". 

133 (ІПСП) 

П 34 

23.2 

Писемский А. Ф. Собрание сочинений в девяти томах. Том 5 – М., 1959. – 483 с. 

В пятый том вошли последние три части романа в пяти частях "Люди сороковых годов". 

148 (ІПСП) 

П 34 

23.2 

Писемский А. Ф. Собрание сочинений в девяти томах. Том 6 – М., 1959. – 462 с. 

В шестой том вошел роман в трех частях "В водовороте". 

145 (ІПСП) 

П 34 

23.2 

Писемский А. Ф. Собрание сочинений в девяти томах. Том 7 – М., 1959. – 438 с. 

В седьмой том вошли роман "Мещане", рассказы "Русские лгуны", "Уже отцветшие цветки". 

149 (ІПСП) 

П 34 

23.2 

Писемский А. Ф. Собрание сочинений в девяти томах. Том 8 – М., 1959. – 606 с. 

В восьмой том вошли первые четыре части роман в пяти частях "Масоны". 

129 (ІПСП) 

П 34 

23.2 

Писемский А. Ф. Собрание сочинений в девяти томах. Том 9 – М., 1959. – 644 с. 

В девятый том вошли пятая часть романа в пяти частях "Масоны", драматургия, путевые 

очерки, статьи и письма, а также биография Алексея Феофилактовича писемского. 

144 (ІПСП) 

П 63 

23.2 

Постельняк A. I. В.О. Сухомлинський: діалог із сучасністю: Кіровоград: Центрально-

Українське видавничо. – 2003. – 178 с. 

4299 

Р 13 

23.2 

Равкин З.И. Педагогика Царского Лицея Пушкинской поры (1811 – 1817 гг.): Историко-

педагогический очерк. – М.: Московский психолого-социальный институтЭ: Флинта, 1999. – 

152 с.  

771 (ІПСП) 

Р 88 

23.2 

Русова С. Вибрані педагогічні твори – К., Освіта, 1996. – 304 с. 

2148 
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С 24 

23.2 

Світ педагогіки Східної Галичини й українського зарубіжжя ХХ століття: ідеї, афоризми, 

висловлювання: Навч. посіб. / Укладачі Завгородня Т.К., д.пед.н., доцент. – Івано-Франківськ: 

видавець Третяк І.Я., 2010. – 212 с. 

У посібнику, на підставі архівних матеріалів подано ідеї, афоризми, висловлюванняЮ 

українських галицьких педагогів кінця ХІХ – перших чотирьох десятиліть ХХ ст.., деякі з них 

емігрували до інших країн (до 50-ти персоналій). Багато з цих українців зовсім невідомі 

широкому загалу і тому у посібнику ми подали більш повне уявлення про спектр ідей, 

зацікавлень у різних аспектах педагогіки, що хвилювали представників української 

педагогічної школи у досліджуваний період. 

б/н (ІПСП) 

С 40 

23.2 

Сірополко Степан. Історія освіти в Україні. – К.: Наук. думка, 2001. – 912 с. 

Книга належить до найкращих досягнень історіографічної спадщини українського народу. Це 

унікальне дослідження культурно-освітньої діяльності, яка провадилася впродовж століть на 

українських теренах. 

б/н (ІПСП) 

С 91 

23.2 

Сухомлинський В. Серце віддаю дітям. – К.: «Акта», 2012. – 538 с. 

Книга «Серце віддаю дітям» - педагогічне кредо й водночас педагогічний заповіт Василя 

Олександровича. Автор розповідає про виховання людини – від того моменту, як та побачила 

світ, і до її громадянської зрілості. Червоною ниткою крізь цю працю проходить ідея 

становлення душевного стрижня Людини – її думок, переконань, почуттів, естетичних 

поглядів і смаків.  

1442 (ІПСП) 

 

С 95 

23.2 

Сисоєва C.O., Соколова І.В. Нариси з історії розвитку педагогічної думки: Навчальний 

посібник. - К.: Центр навчальної літератури 2003. - 308 с. 

У навчальному посібнику розглянуто хультурно-історичні та національні витоки розвитку 

педагогічно, думки. Матеріал, який міститься у посібнику, систематизовано в шформашйш 

блохи: «Розвиток світової педагогічної думки: на теренах історії» -На шляху до створення 

національної системи освіти: витоки й основні тенденції XX століття в історії світової і 

вітчизняної педагогіки». Подано бібліографію імен та педагопчних праць видатних філософів, 

вчених-педагогів та письменників які сприяли становленню та розвитку особисгісно 

орієнтованої педагогіки. 

3130 

С 655 

23.2 

Сорокова М.Г. Система М.Монтессори: Теория и практика: Учеб. пособие для студ. высш. 

пед. учеб. заведений. — М.: Издательский центр «Академия», 2003. — 384 с. 

В учебном пособии с современных позиций рассматривается целостная образовательная 

система М.Монтессори и перспективы се применения и развития. Раскрыты теоретические 

основы и методика воспитаниі и обучения по Монтессори. 
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3284 

С 91 

23.2 

СУХОМЛИНСКИЙ В. А. Сердце отдаю детям. Рождение гражданина. Письма к сыну.—К.: 

Рад. шк., 1985,—557 с.  

В книгу вошли широко известные произведения В. А. Сухомлинского-«Сердце отдаю детям», 

«Рождение гражданина», з также «Письма к сыну». Названные произведения тематически 

связаны между собой и составляют своеобразную трилогию, а которой автор поднимает 

актуальные проблемы воспитания ребенка, подростка, юноши. 

216 (ІПСП); б/н (ІПСП) 

С 91 

23.2 

СУХОМЛИНСКИЙ В. А. Сердце отдаю детям./ изд. второе — К.: Рад. шк., 1972. — 244 с.  

В.А. Сухомлинский знакомит читателя с тем, как на протяжении нескольких лет, с того дня, 

когда маленький человек впервые переступил школьный порог, до окончания начальной 

школы, он вводил своих воспитанников в мир познания окружающей действительности, 

помогал овладевать знаниями, пробуждал умственные способности и утверждал благогродные 

чувства, воспитывал гражданское достоинство, веру в доброе начало в человеке, 

беспредельную преданность Родине, любовь к родной земле. 

б/н (ІПСП) 

М 54 

23.2 

Сучасні підходи до історичної освіти. Методичний додаток до навчального посібника «Історія 

епохи очима людини. Україна та Європа в 1900 – 1939 рр.» / Уклад. І. Костюк, П. Кендзьор. 

Львів:НВФ «Українські технології», 2004. – 128 с. 

Мета нижчеподаних рекомендацій – допомогти вчителям не тільки підготувати і провести 

ефективні уроки за матеріалами нового навчального посібника з історії, але й розширити обсяг 

своїх професійних знань, здобути навики проведення цікавих, а головне, як сподівається 

колектив учасників проекту – результативних уроків з історії. 

б/н (ІПСП) 

Х 20 

23.2 

90 років Харківському гуманітарно-педагогічному інституту / Під загальною редакцією Г. Ф. 

Пономарьової. – Х., 2010. – 314 с. 

Видання присвячене 90-річчю заснування навчального закладу У пропонованих розділах 

«Крізь простір часу», «З погляду минулого й завтрашнього дня» представлено історичний 

шлях становлення і розвитку закладу від педагогічних курсів імені Г. С. Сковороди до 

гуманітарно-педагогічного інституту. Видання містить інформацію про випускників минулих 

років, які працюють в інституті та спогади випускників про свою рідну ALMA MATER. 

б/н (ІПСП) 

Ч 12 

23.2 

Чавдаров С.Х., Грищенко М.М. Тарас Григорович Шевченко і народна освіта. – К., 1961. – 55 

с. 

В брошурі стисло характеризується етан освіти в Росії і на Україні в ЗО—60 роках XIX ст. і 

боротьба передової громадської думки за народну освіту. В роботі розкриваються 

революційно-демократичні погляди Т. Г. Шевченка та висвітлюється його просвітительська 

діяльність і її вплив на ідейний розвиток вітчизняної інтелігенції. 
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б/н (ІПСП) 

С 914 

23.2 

Этюды о В.А. Сухомлинском. Педагогические апокрифы. Науково-популярне видання / 

Составление, предисловие, послесловие, комментарии, вступления к частям кники О.В. 

Сухомлинской/ «Акта» - издание, 2008 

933 (ІПСП) 

 

23.3. Теорія і методика виховної роботи 

А 35 

23.3 

Азаров Ю. П. Искусство воспитывать; кн. для учителя, — М.: Просвещение, 1985. - 448 с. 

214 (ІПСП) 

А 86 

23.3 

Артюшенко А. О. Формування в учнів загальноосвітньої школи особистісної мобільності у 

процесі фізичного виховання. Монографія. – Черкаси: ФОП Чабаненко Ю. А., 2011. – 394 с. 

У монографії розкрито теоретико-методичні засади формування в учнів загальноосвітної 

школи особистіснорї мобільності у процесі фізичного виховання, подається аналіз поглядів на 

сутність проблеми особистіснорї мобільності як здатності до діяльності і до довільного 

управління власною поведінкою та діяльністю. Уперше визначена змістова сутніст поняття 

«особистісна мобільність» і її функціональна структура. Теоретично обгрунтовано та 

експериментально перевірено педагогічну модель формування в учнів особистіснорї 

мобільності у процесі фізичного виховання, яка побудована відповідно до логіки та структури 

виховного процесу у загальноосвітній школі. 

1378 (ІПСП) 

Б 16 

23.3 

Баженов В.Г. Воспитание педагогически запущеных подросков – К., 1986. – 130 с. 

1158 

Б 48 

23.3 

Берк Р. Воспитание на основе здравого смысла: Проверенное и поэтапное руководство по 

воспитанию ответственных детей и созданию счастливой семьи / Р.Берк, Р.  Херрон. – СПб.: 

Весь, 2001. – 176 с. 

Эта книга об уникальной воспитательной системе. В ней просто и доступно изложены методы 

и способы работы с детьми. Книга предназначена для любящих и требовательных родителей,  

для настоящих гувернеров, для добрых и умных учителей. 

1435 

Б 51 

23.3 

Бернадська Л.В. Виховання толерантності в учнів 5-7 класів шкіл-інтернатів у позаурочній 

діяльності: К, 2007. – 104 с. 

У методичних рекомендаціях у широкому плані висвітлюється проблема виховання 

толерантності в учнів 5-7 класів шкіл-інтернатів у п от аур очній діяльності. 

б/н(ІПСП) 

Б 55 

23.3 
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Бех І. Д. Виховання особистості: Підручник. – К.: Либідь, 2008. – 848 с. 

На основі авторської теорії особистісно орієнтованого виховання розкрито сутність виховного 

процесу як сходження особистості до морально-духовних цінностей. Особливу увагу 

приділено принципам втілення у виховний процес гуманістично спрямованої міжособистісної 

взаємодії педагога та вихованців, а також технологічним засадам її організації. Подано 

інноваційну методичну систему розроблення конкретних виховних занять і засоби 

діагностування рівня морально-духовної вихованості особистості, що дає змогу здійснювати 

індивідуальний корекційний підхід до вихованців. 

1487 (ІПСП) 

Б 55 

23.3 

Бех І.Д. Виховання особистості: У 2-х кн. Кн.1: Особистісно орієнтований підхід: теоретико-

технологічні засади: Навч. – метод. видання. – К.: Либідь, 2003. – 280 с. 

У посібнику розкривається наукова сутність нової освітньої філософії виховання особистості – 

особистісно орієнтований підхід. Подаються психолого-педагогічні засади створення 

інноваційних виховних технологій і розв’язання соціально-моральних задач, спрямованих на 

духовне зростання людини. 

3479 

Б 55 

23.3 

Бех І.Д. Виховання особистості: У 2-х кн. Кн.2: Особистісно орієнтований підхід: науково-

практичні засади: Навч. – метод. посіб. – К.: Либідь, 2003. – 344 с. 

У посібнику розкриваються сутнісні характеристики виховного процесу, його особливості, що 

визначаються специфікою соціально-освітньої ситуації. Дається конкретна технологія 

інтимно-особистісного спілкування вихователя й вихованця, завдяки якій досягаються певні 

особистісно-розвивальні цілі. 

3480 

Б 55 

23.3 

Бех І.Д. Особистісно зорієнтоване виховання: Наук. – метод. посібник. – К.: ІЗМН, 1998. – 204 

с. 

Науково – методичний посібник створено на виконання Національної програми “Діти 

України”. У посібнику розкривається наукова сутність нової освітньої філософії – 

особистісного зорієнтованого виховання. Тут уперше в науковій літературі викладені 

принципи організації виховного процесу, який забезпечує формування і розвиток 

підростаючої особистості, системи особистісних цінностей як регуляторів її суспільно 

значущої поведінки. Подаються психолого – педагогічні засади створення інноваційних 

виховних технологій і розв’язання соціально – моральних задач, спрямованих на духовне 

зростання людини. 

687 

Б 55 

23.3 

Бех І.Д. Психологічні джерела виховної майстерності: навч. посіб. – К.: Академвидав, 2009. – 

248 с.  

У педагогічні практиці непересічну роль відіграють знання педагогом глибинних емоційних 

процесів, на основі яких формується морально-духовна структура особистості. Зразком такого 

підходу до побудови процесу виховання слугує інноваційна технологія педагогічного 
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умовляння, зорієнтована на оптимальну реалізацію розвивального потенціалу вихованця. На 

таких аспектах виховного процесу акцентує увагу автор навчального посібника. 

815 (ІПСП) 

В 31 

23 

Вербицькиа П.В. Громадянське виховання учнівської молоді: сучасні аспекти розвитку: 

[Монографія]/ П.В. Вербицька. – Київ: Генеза, 2009. – 384 с. 

973 (ІПСП) 

В 54 

23.3 

Осипова Т.Ю., Бартєнєва І.О., Біла О.О. та ін. Виховна робота зі студентською молоддю: навч. 

посіб. / За заг. ред. Т.Ю. Осипової. – Одеса: Фенікс, 2006. – 288 с.  

У навчальному посібнику розглянуто мету, основні напрями, форми та методи виховної 

роботи зі студентською молоддю у вищих закладах освіти (ВЗО). Розкрито загальнолюдський 

і національний характер виховання, теоретичні засади соціалізації, виховання толерантності та 

культури міжнаціонального спілкування студентської молоді, шляхи та засоби досягнення 

завдань виховної системи й управління щодо планування виховної роботи, формування 

професійно-моральної культури у вищому закладі освіти, визначено шляхи взаємодії ВЗО з 

іншими навчально-виховними закладами та громадськими організаціями з проблем виховної 

роботи.  

4605 

В 55 

23.3 

Виховна робота в школі: теоретичний, методичний та практичний аспекти: методичний 

порадник вихователю / автори-впорядники: В.В. Нечипоренко, О.Л.Позднякова, Н.С.Леонова. 

– Запоріжжя, 2009. – 156 с. 

б/н (ІПСП) 

В 77 

23.3 

Воспитание и образование. – М.: Сфера, 1999. – 416 с.  

Настоящий сборник посвящен проблемам материнства, детства, воспитания ребенка с 

младенческого возраста и образования в средней и высшей школах. 

3146 

Д 31 

23.3 

Виховні ситуації в особистісно зорієнтованому просторі початкової школи : монографія / 

О.П.Демченко. – К.: Видавничий Дім «Слово»,2014.-416с. 

У монографії цілісно узагальнено теоретичні підходи щодо значення і місця виховних 

ситуацій у системі методів виховання , систематизовано й доповнено методичні особливості їх 

моделювання в особистісно зорієнтованому освітньому просторі початкової школи; розкрито 

сутність готовності майбутніх учителів початкових класів до створення виховних ситуацій як 

складової загальної готовності до виховної роботи; обґрунтовано науково-методичне 

забезпечення підготовки майбутніх учителів початкових класів до створення виховних 

ситуацій. 

1664 

Г 54 

23.3 
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Гликман И.З. Теория и методика воспитания. Воспитатика: Учебник для студентов высших 

учебных заведений. М.: НИИ школьных технологий, 2008. – 320 с. 

982 (ІПСП) 

Г 97 

23.3 

Гнутель Я.Б. Виховна робота в сучасних умовах: теорія і методика. - Тернопіль, 1996.-274с. 

Посібник розкриває суть і основні компоненти системи національного виховання у 

навчальному закладі. 

56 

Г 82 

23.3 

Гриценко Л. И. Теория и методика воспитания: личностно-социальный подход: Учеб. пособие 

для студ. высш. учеб. заведений / Гриценко Лариса Ивановна. — М.: Издательский центр 

«Академия», 2005. — 240 с.  

В пособии изложены основы личностно-социальной концепции воспитания, в которой 

приоритетными являются идеи и традиции отечественной педагогики, рассматриваемые через 

призму современных научных теорий; воспитание трактуется как целостный пронесе, 

объединяющий социализацию личности и развитие ее индивидуальности в гуманном 

организованном сообществе (коллективе). Представлены технологические решения 

реализации идей и принципов данной концепции. 

3206 

Д 36 

23.3 

Дерман - Спакрс Л. Антидискримінаційні методи виховання дітей дошкільного віку – К., 2002. 

– 262 с. 

Як виховувати дитину в різноманітному світі, де поруч живуть люди різних рас і 

національностей, різних віросповідань і культурних традицій, різних фізичних можливостей? 

1136 (ІПСП) 

Д 44 

23.3 

Диалоги о воспитании: Кн. для родителей. Пер. со 2-го рус. изд. / Сост. О. Г. Свердлова; 

Редкол.: В. М. Столетов (отв. ред.) и др.— К.: РаД. шк, 1986,— 304 с. 

379 (ІПСП) 

Д 82 

23.3 

Думки, підказані серцем. Роздуми про виховання  студентської молоді: [нариси] / ідея та заг. 

ред. М. В. Полякова ; авт.-упоряд. В. В. Іваненко, П. П. Олійник. - Д. : Вид-во ДГІУ, 2011. - 

264 с. 

У книзі вміщені різножанрові публікації - нариси, статті, есе, роздуми викладачів різних 

поколінь Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, присвячені 

одній темі - вихованню студентської молоді. Органічно поєднані тут власні роздуми про 

виховання особистості й набутий в університетському колективі конкретний досвід. Щирість і 

відвертість вираження авторського погляду дозволяють відчути пульс бурхливого сьогодення 

альма-матер, ролі й місця в ній особистості викладача і студента. 

1319 (ІПСП) 

Ж 66 

23.3. 

Живи за правилами: Навчально-методичний посібник з правової освіти та виховання 
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учнівської молоді для вчителів, вихователів та учнів середніх загальноосвітніх навчальних 

закладів / Автори-укладачі: Голосова Н., Ратушняк С., Ремех Т. – Львів: Всеукраїнська 

асоціація викладачів історії та суспільних дисциплін «Нова Доба», 2005. – 108 с. 

Посібник може бути використаний як матеріал для проведення уроків з ОБЖ, а також для 

позакласної виховної роботи. 

б/н (ІПСП) 

З-43 

23.3 

Звєрєва І.Д., Коваль Л.Г., Фролов П.Д. Діагностика моральної вихованості школярів: Метод. 

посібник. – К.: ІСДО, 1995. – 156 с. 

б/н (ІПСП) 

І-24 

23.3 

Івашковський В.В. теоретико-методичні засади виховання старшокласників як суб’єктів 

громадянського суспільства: монографія / В.В. Івашковський. – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2010. – 

514 с. 

У монографії досліджено стан проблеми у філософській, історико-педагогічній, психологічній 

науках та сучасній освітній практиці. Виявлено специфіку формування основних параметрів 

суб’єктивного підходу до розвитку особистості, психолого-педагогічні аспекти проблеми 

становлення особистості як суб’єкта та основи виховання старшокласників в умовах 

становлення громадянського суспільства. Визначено і теоретично обґрунтовано підходи й 

принципи відбору і конструювання системи виховання суб’єкта громадянського суспільства 

та педагогічні концепти громадянського становлення старшокласників у процесі виховної 

діяльності загальноосвітнього навчального закладу та їх вплив на виховання суб’єкта 

громадянського суспільства. 

1259 (ІПСП) 

К 26 

23.3 

Карпенчук С. Г. Самовиховання особистості: Науково-метод. посібник. - К.: ІЗМН, 1998. - 216 

с. 

б/н (ІПСП) 

К 26 

23.3 

Карпенчук С.Г. Теорія і методика виховання: Навч. посібник. – К.: Вища шк., 1997. – 304с. 

Навчальний посібник синтезує проблеми психологічного аспекту як висхідної основи і головні 

положення філософського, теоретико-методичного характеру в поєднанні з елементами 

педагогічної майстерності та технології. 

1445 

К 12 

23.3 

Кацинська Л. Л. Виховний процес у сучасній школі – Рівне, 1997. – 156 с. 

На основі узагальнення педагогічних досліджень та передового педагогічного досвіду 

розкрито технології проектування виховного процесу сучасної школи. Поряд з теоретичним 

обгрунтуванням проблеми функціювання системи виховної роботи, яка подається в логічному 

взаємозв'язку всіх елементів виховного впливу, пропонується інструментарій, орієнтований на 

шкільну практику. Рекомендації виходять із сучасного осмислення гуманістичних засад 

виховного процесу в національній школі і мають глибоке практичне спрямування. 

б/н (ІПСП) 
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К 12 

23.3 

Кацинська Л. Л., Кривко М. П. Технології виховного процесу – Рівне, 1997. – 94 с. 

Посібник розглядає виховні технології як спосіб педагогічної діяльності. Поряд з теоретичним 

обгрунтуванням проблеми пропонується практичний матеріал, орієнтований на шкільну 

практику. Рекомендації посібника виходять із сучасного осмислення гуманістичних засад 

виховного процесу і мають глибоке практичне спрямування. Рекомендовано класним 

керівникам, педагогам-організаторам, керівникам навчально-виховних закладів та студентам 

педагогічних закладів. 

б/н (ІПСП) 

К 24 

23.3 

Виховання безпечної поведінки дітей дошкільного віку в соціальному середовищі: Навчально-

методичний посібник / Л.П. Карнаух. – Умань: ВПЦ «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2009. 

– 83 с. 

Навчально-методичний посібник буде корисним для студентів вищих навчальних закладів, 

вихователів дошкільних навчальних закладів та батьвів дітей дошкільного віку. 

1116 (ІПСП) 

К 35 

23.3 

Кенеман А. В., Хухлаева Д. В. Теория и методика физического воспитания детей дошкольного 

возраста. Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. «Дошкольная педагогика и 

психология». Изд. 2-е, испр.   и доп. М., «Просвещение», 1978.   272 с. 

Учетное пособие написано в соответствии с действующей программой курса в педагогических 

институтах и состоит иа трех частей: «Общие вопросы теории физического воспитания», 

«Теория и методика физического воспитания детей дошкольного воэраста», «Работа 

методиста и преподавание курса «Теория и методика физического воспитания детей 

дошкольного возраста» в педагогическом училище». 

б/н (ІПСП) 

К 72 

23.3 

Ковбас Б., Костів В. Родинна педагогіка: У 3-х т. Том І. Основи родинних взаємовідносин. – 

Івано-Франківськ, 2002. – 288 с. 

Навчальний посібник містить систему інтегрованих відомостей, отриманих у результаті 

вивчення теорії, узагальнення практичного досвіду з основ родинних взаємовідносин. 

4270; 872 (ІПСП) 

К 72 

23.3 

Ковбас Б., Костів В. Родинна педагогіка: У 3-х т. Том ІІ. Основи родинного виховання. – 

Івано-Франківськ, 2006. – 288 с. 

Навчальний посібник містить систему інтегрованих відомостей, отриманих в результаті 

вивчення теорії, узагальнення практичного досвіду з основ родинного виховання. 

840 (ІПСП); 871 (ІПСП) 

К 67 

23.3 

Корнієнко С., Корнієнко С. Родинне дозвілля у початкових класах: Навчально—методичний 

посібник. 2-гe вид., переродл. і доповн. - Tepнoпіль: Haвчaльнa книгa - Бoтдан, 2004. – 160 c. 
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Посібник містить покласні розробки сценаріїв родинних виховних заходів та рекомендації 

щодо їх проведення у початкових класах. 

403 (ІПСП) 

К 89 

23.3 

Кукушкин В.С. Теория и методика воспитательной работы: Учебн. пособие. – Ростов н/Д 

“Март”, 2002. – 320 с. 

Пособие включает материалы по общим вопросам теории воспитания и частные аспекты  

методики: экологическое, экономическое, нравственное, патриотическое, семейное. 

2234 

К 90 

23.3 

Куликова Т.А. Семейная педагогика и домашнее воспитание: Учебник для студ. сред. пед. 

учеб. заведений. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Издательский центр «Академия», 2000. - 232 с.  

Концептуальная основа учебника - признание приоритетной роли семьи в формировании 

личности ребенка. С этих позиций дается развернутая характеристика современной семьи, 

тенденций ее развития, освещаются особенности семейного воспитания, условия и пути 

повышения педагогической культуры семьи.  

2535 

 

К 98 

23.3 

Кэтрин Кволс радость воспитания. Как воспитывать детей без наказания. – СПб.: ИД «Весь», 

2003. – 288 с. 

4154 

К 66 

23.3 

Коломинский Я. Л. Психология : поэзия и проза преподавания / Яков Коломинский – 

Смоленск, Ноопресс, 2013. – 293 с. 

1585 

Л 84 

23.3 

Лукашевич Н. П. Социология воспитания: Краткий курс лекций. - К.: МАУП, 1996. - 180 с. 

Излагаются основы социологии воспитания, дается понятие об объекте, предмете и 

показывается место в системе социологически знаний, раскрывается сущность воспитания как 

социального феномен Рассматриваются поведение и деятельность человека в системе связей 

окружающей природной и социальной средой, а также механизмы и регуляторы поведения во 

взаимодействии с воспитанием. Исследуются сущность адаптации и социализации человека, 

роль воспитания в эти. процессах. 

б/н (ІПСП) 

М 54 

23.3 

Методика воспитательной работы: Учеб. пособие для студ. высш.пед. учеб. заведений / Л.А. 

Байкова, Л.К. Гребенкина, О.В. Еремкина.; Под ред. В.А. Сластенина. – М.: «Академия», 2002. 

– 144 с. 

В пособии рассмотрены принципы гуманистической воспитательной системы, методы и 

приемы которой основаны на личностно-ориентированном подходе. Описана история ее 

развития, даны сравнительные характеристики различных воспитательных школ. Подробно 
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изложены методика индивидуальной и коллективной работы с детьми, педагогические 

технологии, система психологической диагностики. Особое внимание уделено вопросам 

самоуправления и творческого самовоспитания личности в ученическом коллективе. 

2199; 55 (ІПСП) 

М 34 

23.3 

Методичні рекомендації до програми розвитку та виховання дитини раннього віку „Зернятко” 

/ Під ред. О.Л. Кононко. – К., Кобза, 2004. – 188 с. 

Методичні рекомендації містять шляхи гуманізації буття дитини перших трьох років життя в 

умовах сімейного та суспільного виховання; конкретизовано зміст особистісно орієнтованого 

підходу до виховання та навчання малюків; визначено умови, за яких розкривається та 

розвивається природній потенціал дитини раннього віку. 

3906 

М 64 

23.3 

Мірошніченко В. І. Система патріотичного виховання майбутніх офіцерів-прикордонників: 

монографія / В.І. Мірошніченко. – Хмельницький: Видавництво Національної академії 

Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького, 2012. – 376 с. 

У монографії подано теоретико-методичні основи патріотичного виховання курсантів-

прикордонників, розроблено систему патріотичного виховання майбутніх офіцерів-

прикордонників. 

1446 (ІПСП) 

 

Н 19  

23.3 

Назаренко Г.А. Теоретичні основи та методика виховання культури міжетнічних відносин 

старшокласників у позаурочній діяльності: Навч.-метод. посібник. - Черкаси: ЧОІПОПП, 2006. 

- 102с. 

У посібнику висвітлюються сутність і структура поняття „культура міжетнічних відносин" з 

позицій гуманістичної моралі, визначені критерії, показники та рівні сформованості цієї 

інтегрованої якості громадянина України; подана методика та досвід виховання культури 

міжетнічних відносин старшокласників у позаурочиій діяльності. 

4586 

Н 35 

23.3 

Національна система освіти для збалансованого (сталого) розвитку / Серія «Екологічна освіта 

та виховання» // Серпень, 2011, №8 

б/н (ІПСП) 

Н 62 

23.3 

Никитина Л.Е., Липский И.А., Майорова-Щеглова С.Н., Наместникова Г.А. Прогнозирование 

развития воспитательных систем: Монография: Для руководителей и специалистов в области / 

Под общ. Ред. Л.Е. Никитиной. – М.: АРКТИ, 2009. – 256 с. 

971(ІПСП) 

О-59  

23.3 

Онопрієнко О. М. Патріотичне виховання студентів вищих навчальних закладів у поза 

аудиторній діяльності засобами народної фізичної культури: Навчально-методичне видання. – 
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Черкаси: Вид. від. ЧНУ імені Богдана Хмельницького. 2010.-156 с.  

У навчально-методичному посібнику розглянуто актуальні проблеми формування 

патріотичних рис студентської молоді. В ньому розкриваються зміст та форми організації 

патріотизму у позааудиторній роботі з фізичної культури студентів у системі патріотичного 

виховання. Виокремлені види самостійної роботи студентів BH3 зі спортивних ігор та 

особливості використання народних спортивних ігор у патріотичному вихованні молодого 

покоління. Висвітлено історичні традиції застосування засобів української народної фізичної 

культури у життєдіяльності молоді. 

1202 (ІПСП) 

О-72 

23.3 

Особистісно-орієнтоване виховне середовище навчального закладу: теоретичний та 

практичний аспекти. – Харків: НМЦ ПТО, 2010. – 44 с. 

У даному методичному посібнику розглянуті актуальні проблеми створення особистісно-

орієнтованого виховного середовища в навчальному закладі та побудови відповідної виховної 

системи. 

1431 (ІПСП) 

П 43 

23.3 

Погоріла І. О. Становлення виховних систем гімназій у контексті жнттєтворчості особистості: 

Практико-орієнтований посібник.— К: Унів. вид-во "Пульсари", 2003.- 227 с. 

У чому полягає сутність виховної системи сучасної гімназії? Як реалізувати зкиттєтворчпй 

потенціал навчального закладу? Як виховати учня — суб'єкта культура і власної 

жиггетнорчості?  

4310 

П 76 

23.3 

Приманок Л. Л. Виховання у студентів медичного коледжу духовної цінності розради пацієнта 

в сучасних умовах: науково-методичний посібник /Людмила Леонтіївна Примачок. — Рівне: 

"Каліграф", 2009. — 128 с. 

У науково-методичному посібнику розкрито теоретико-методологічні основи виховання 

духовної цінності розради у медичних коледжах, проаналізовано її стан сформованості, 

висвітлено сучасні методики роботи зі студентами у цьому напрямі у поза навчальній 

діяльності коледжів. 

б/н (ІПСП) 

П 78 

23.3 

Програма розвитку та виховання дитини раннього віку „Зернятко” / Наук. керівник О.Л. 

Кононко. – К.: ЮНІСЕФ, 2004. – 192 с. 

Програма базується на науковому доробку вітчизняних та зарубіжних психологів, педагогів, 

медиків, на дослідженнях авторського колективу. Вона розкриває зміст освіти дитини перших 

трьох років життя в умовах сімейного та суспільного виховання.  

4197 

Р 58 

23.3 

Робоча книга вихователя. / О.І. Тимчишин, В.І. Уруський. – Тернопіль: Астон, 2001. – 300с. 

Збірник містить інструктивно-нормативні та інформаційно-методичні матеріали на допомогу 

керівникам закладів освіти, класним керівникам та вихователям. 
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1531 

Р 60 

23.3 

Родинна педагогіка: Навч.-метод. посібник / А. А. Марушкевич, В. Г. Постовий, Т. Ф. 

Алексєєнко та ін. – К.: Видавець ПАРАПАН, 2002. – 216 с. 

Розглянуто історію розвитку родинного виховання в Україні, вплив виховних традицій на 

становлення характеру громадянина, проблеми формування педагогічної культури сучасних 

батьків, зокрема молодих, значення правильно організованого спілкування в родині, основні 

напрями співпраці родини, школи, громадських організацій у забезпеченні виховання 

моральності шкільної молоді. Автори порушують також питання формування професійної 

спрямованості молоді засобами родинно-шкільного впливу. 

2196 

С 24 

23.3 

Світ виховання. / Часопис для вчителів, батьків, дітей. // №4 (29), 2008 

б/н (ІПСП) 

С 29 

23.3 

Селиванов В.С. Основы общей педагогики: Теория и методика воспитания / Под ред. 

В.А.Слатенина. – М.: Академия, 2000. – 336 с. 

В пособии раскрываются основные педагогические теории обучения и воспитания как 

целостного процесса формирования личности учащихся, сущность деятельностного, 

личностного, системного подходов в педагогической науке и практике. 

1451 

23.3 

Сибирский педагоический журнал: научное периодическое издание 2/2013 – Новосибирск:  

2013.-264 с. 

б\н 

23.3 

Сибирский педагоический журнал: научное периодическое издание 3/2013 – Новосибирск:  

2013.-264 с. 

б\н 

С 54 

23.3 

Собкин В.С. Воспитатель детского сада: жизненные ценности и профессиональные 

ориентации: По материалам социологического исследования. Труды по социологии 

образования / В.С Собкин, Е.М. Марич. – М.: Центр социологии образования РАО, 2000. – 165 

с. 

Монография основана на результатах социологического исследования, проведенного в рамках 

исследовательской Программы Центра социологии образования РАО по изучению 

социологических проблем системы дошкольного образования. Наряду с результатами опроса 

воспитателей детских садов в ходе анализа привлекаются также данные опроса родителей и 

обследования детей дошкольного возраста, полученные в результате реализации Программы 

исследования. В работе анализируются общие жизненные ориентации воспитателей детских 

садов, их профессиональные установки, особенности реализации педагогической 

деятельности, оценка профессиональной компетентности и удовлетворенность профессией. 

Анализ проводится относительно влияния социально-демографических и социально-

стратификационных факторов. 
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2643 

С 60 

23.3 

Соловей М.І. Виховна робота у вищому навчальному закладі / І.М. Соловей, В.С. Демчик. – 

К., 2003. – 257 с. 

У навчальному посібнику висвітлено сутність та досвід національного виховання як цілісної 

системи, його науково-методологічні засади. Розкрито діяльність інституту наставників 

академічних груп студентів як важливішої структурної ланки у виховній системі вищого 

навчального закладу. 

3283 

С 77 

23.3 

Стаднік Н. В. Взаємодія сім’ї і школи у вихованні відповідальності шестирічних дітей: 

Методичний посібник. – Біла Церква: КОІПОПК, 2007. – 64 с. 

б/н (ІПСП) 

С 77 

23.3 

Стаднік Н. В. Виховання відповідальності в шестирічних першокласників у почаурочній 

роботі:  Навчально-методичний посібник. - Біла Церква: КОІПОПК, 2007,- 118 с. 

Посібник містить методичні рекомендації і практичні розробки річноманітних форм роботи з 

учнями. Запропоновані теми (15 тем} охоплюють річні аспекти виховання в 6-річних 

першокласників відповідальності як моральної якості. їхній зміст пов'язаний і подіями в житті 

класу, школи, суспільства, природи тощо. Посібник буде корисним дія всіх, хто працює з 

шестирічними першокласниками: вчителям, організаторам дитячого колективу, вихователям 

груп подовженого дня. батькам, студентам педколеджів, педуніверситетів, слухачам курсів 

підвищення кваліфікації. 

б/н (ІПСП) 

Т 43 

23.3 

Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: Збірник наукових 

праць. - Вип. 9. - Київ. - 2006. - 440 с. 

До збірника ввійшли наукові праці вітчизняних учених у галузі теорії та методики виховання в 

освітніх закладах України. Автори спрямували свій науковий пошук на багатоаспектне 

висвітлення шляхів реалізації сучасних підходів до змісту, форм і технологій виховної роботи. 

б/н (ІПСП) 

Т 43 

23.3 

Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: Зб. наук. пр. – Вип.. 12. 

Книга 2. – Ін-т проблем виховання. – К., - 2008. – с.481 

785(ІПСП) 

Т 43 

23.3 

Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. Збірник наукових 

праць. - Вил. 13. книга 2. - Кам'янець-Подільский: Видавець Зволейко Д.Г., 2009. - 564 с. 

До збірника ввійшли наукові праці вітчизняних учених у галузі теорії та методики виховання в 

освітніх закладах України. Автори спрямували свій науковий пошук на багатоаспектне 

висвітлення шляхів реалізації сучасних підходів до змісту, форм і технологій виховної роботи. 

Збірник наукових праць Інституту проблем виховання АПН України затверджений Президією 
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ВАК України як наукове видання, в якому можуть бути опубліковані основні результати 

дисертаційних робгг (Бюлетень ВАК України 2000 р. № 2). 

944  (ІПСП) 

Т 43 

23.3 

Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. Збірник наукових 

праць. - Вип. 13. книга 1. - Кам'янець-Подільський: Видавець Зволейко Д.Г., 2009. - 600 с. 

До збірника ввійшли наукові праці вітчизняних учених у галузі теорії га методики виховання в 

освітніх закладах України. Автори спрямували свій науковий пошук на багатоаспектне 

висвітлення шляхів реалізації сучасних підходів до змісту, форм і технологій виховної роботи. 

943  (ІПСП) 

Т 43 

23.3 

Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: Збірник наукових 

праць. – Вип.9. – Київ. – 2006. – 440 с. 

935 (ІПСП) 

Т 43 

23.3 

Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: Збірник наукових 

праць. – Київ – житомир: Вид-во ЖДУ, 2004. – Кн.І. – 363 с. 

699(ІПСП) 

Т 43 

23.3 

Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: Зб. наук. пр. – Вип.. 10. 

Книга 1. – Ін-т проблем виховання. – К., - 2007. – с.584 

442 (ІПСП) 

Т 43 

23.3 

Теоретико-методнчні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. - Збірник наукових 

праць. - Київ- Житомир: Вид-во Волинь, 2003. - Кн.2 . - 368 с. 

До збірника ввійшли наукові праці вітчизняних учених у галузі теорії та методики виховання в 

освітніх закладах України. Автори спрямували свій науковий пошук на багатоаспектне 

висвітлення шляхів реалізації сучасних підходів до змісту, форм і технологій виховної роботи. 

б/н (ІПСП) 

Т 33 

23.3 

Теоретичні засади виховання самосвідомості: Програма спецкурсу і навч. посіб. / За ред. Д. О. 

Тхоржевського. – К.: ІЗМН, 1998. – 150 с.  

У навчальному посібнику розглядаються філософські, психологічні, методичні основи 

виховання національної самосвідомості у майбутнього вчителя. Програма спецкурсу та 

навчальний посібник розраховані на студентів педагогічних інститутів і педагогічних училищ, 

на всіх освітян, які займаються даною проблемою. 

703 

Т 48 

23.3 

Тернопільська В.І. Соціально-комунікативна культура та її виховання у молодших школярів: 

Навчально-методичний посібник. -  Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2009. – 144 с. 
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У навчально-методичному посібнику розкрито сутність поняття «соціально-комунікативна 

культура» та особливості її формування у молодшому шкільному віці. 

985 (ІПСП) 

У 55 

23.3 

Умом и серцем: Мысли о воспитании. – 3-е узд. – М.: Политиздат, 1982. – 383 с. 

Эта книга представляет собой сборник высказываний классиков марксизма-ленинизма, 

выдающихся деятелей КПСС, руських общественных деятелей, педагогов, мыслителей о 

воспитании детей главным образом в условиях семьи. 

б/н (ІПСП) 

Ф 33 

23.3 

Федорова М.А. Культура поведінки дітей 6-7-го років життя (виховання у НВК "школа - 

дитячий садок"): Методичний посібник / За ред. проф. М.В. Левківського. - Житомир: Вид-во 

ЖДУ ім. І. Франка, 2005. - 136 с. 

У методичному посібнику розкрито сутність поняття "культура поведінки" та структуру 

культури поведінки щодо 5-6-р'ічних дітей. Окреслено орієнтовні напрями роботи з виховання 

культури поведінки старших дошкільників і шестирічних першокласників, наведено форми і 

методи, що забезпечують ефективність цього процесу. 

б/н (ІПСП) 

Ф 79 

23.3 

Алєксєєнко Т. Ф., Малиношевський Р, В, Формування цілісного виховного середовища 

дитини у педагогічній спадщині В. Сухомлинського : монографія / Т. Ф. Алєксєєнко, Р. В. 

Малиношевський. – Хмельницький: Поліграфіст – 2, 2012. – 296с. 

У монографії сформульовано поняття «цілісне виховне середовище», розкрито передумови 

його формування у наукових ідеях, проаналізовано спадщину В. Сухомлинського у контексті 

формування цілісного виховного середовища дитини як соціально-педагогічного конструкту, 

визначено і обґрунтовано його соціально-педагогічні засади, здійснено їх філософсько-

педагогічне осмислення з позицій досягнень сучасної науки. 

1463(ІПСП) 

Х 82 

23.3 

Хоружа Л.Л. Соціологія виховання: навч.-метод.посібник / Л.Л.Хорунжа. – К., 2010. – 124 с. 

У навчально-методичному посібнику розглядаються теоретичні та практичні основи соціології 

виховання як галузевої соціологічної дисципліни, а також висвітлюється соціальні 

детермінінти сучасного виховання, його суперечності, завдання та технології. 

1142 (ІПСП) 

 

23.4. Основи наукових досліджень 

Б 82 

23.4 

Борикова Л.В. Пишем реферат, доклад, выпускную квалификационную работу: Учеб. пособие 

для студ. сред. и высш. пед. учеб. заведений / Л.В. Борикова, Н.А. Виноградова. — 2-е изд., 

стереотип. — М.: «Академия», 2002. — 128 с. 

Как выбрать тему для разных видов рефератов, докладов, контрольных, курсовых, выпускных 

квалификационных работ? Где и как искать необходимые материалы? Какова технология 

подготовки и оформления текстов? Как целесообразно построить процедуру защиты таких 
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работ? Каковы критерии их оценки? Вот круг вопросов, на которые авторы предлагают 

ответы, рожденные многолетним опытом работы в педагогических колледжах и в 

профессиональной педагогической среде. 

2331 

В 67 

23.4 

Волков Ю.Г. Диссертация: Подготовка, защита, оформление: Практическое пособие / Под ред. 

Н.И. Загуэова. Изд. 2-е, испр. И доп. — М.: Гардарики, 2003. — 185 с. 

В комплексном пособии для аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук 

рассматривается по отдельным стадиям весь процесс подготовки и защиты диссертации: от 

выбора учебного заведения, кафедры, научного руководителя и темы до правил оформления 

документов после защиты диссертации. Автор дает рекомендации, основываясь на своем 

опыте научного руководства соискателями, работы в ВАКе России и в диссертационном 

совете университета в качестве его председателя. Большой интерес представляют приложения, 

где дани последние (2002 г.) нормативные документы по проблемам обучения в аспирантуре и 

соискательства, а также образцы аттестационных документов. 

261 (ІПСП); 879(ІПСП) 

Г 65 

23.4 

Гончаренко С.У. Педагогічні дослідження: Методологічні поради молодим науковцям. — Київ 

- Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2010. - 308 с. 

У посібнику розглядаються теоретичні і практичні питання дослідно-пошукової та 

експериментальної роботи в школах, професійно-технічних училищах, вищих навчальних 

закладах та інших освітніх установах, починаючи від вибору проблеми і теми дослідження, 

уточнення вихідних фактів і теоретичних положень, до апробації та літературного 

оформлення роботи. Розкривається методологія, сучасні методи і методики проведення 

дослідження, характеризуються прийоми висунення гіпотез, процес виникнення ідеї і задуму 

педагогічного дослідження, дається характеристика основних методів і методики пошукової 

роботи, наводяться методичні рекомендації з обробки й інтерпретації одержаних результатів, 

обґрунтовуються шляхи їх упровадження в педагогічну практику. 

1169 (ІПСП) 

Е 15 

23.4 

Євдокимов В.І. Педагогічний експеримент: Навч. посібник для студ. пед.вузів / В.І. 

Євдокимов, Т.П. Агапова, І.В. Гаврик; Харк. Держ. пед. ун-т ім.. Г.С.Сковороди. – Х.: “ОВС”, 

2001. – 148 с. 

У посібнику розглядаються теоретичні питання планування педагогічного експерименту, 

обґрунтовуються умови успішності їх реалізації. 

2161 

З-14 

23.4 

Загвязинский В. Методология и методы психолого-педагогического исследования: Учеб. 

пособие для студ. пед. учеб. заведений / В.Загвязинский, Р. Атаханов. – М.: Академия, 2001. – 

208 с.  

В учебном пособии рассматриваются теоретические и практические вопросы опытно-

поисковой и экспериментальной работы в школе и других образовательных учреждениях, 

начиная от определения проблематики, выбора темы, уточнения исходных фактов и 

теоретических положений до апробации и литературного оформления работы. 
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1438 

З-14 

23.4 

Загвязинский В.И. Методология и методика социально-педагогического исследования – М., 

1995. – 155 с. 

В пособии раскрываються назначения, современные проблемы и функции поисковой работы в 

учреждениях образования и в сфере социальной помощт, принципы организации соцыально-

педагогического исследования, его логические звенья, основные методы и методики. 

1067(ІПСП) 

З-14 

23.4 

Загвязинский В.И., Антаханов Р. Методология и методы психолого-педагогического 

исследования: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2001. -  208 с.  

723 (ІПСП) 

З-27 

23.4 

Зосимов А. М., Голік В. П.  Дисертаційні помилки: Монографія.— 3-е вид., доп. і випр.— X.: 

ВД «ІНЖЕК», 2005.- 216 с. 

У книзі на прикладах, які взято з дисертаційних робіт в галузі медицини, представлено розбір 

и систематизацію типового спектру помилок, які мають не тільки медичну специфіку, але й 

міжгалузеве значения, тобто загальні наукознавчі положення. Представлені нормативні 

вимоги ВАКу України до структури дисертації та оформлення списку літератури і рукопису 

дисертації. Показані сучасні можливості статистичних методів ана.'іічу даяше. 

404 (ІПСП) 

К 50 

23.4 

Кловак Г.Т. Методика підготовки і захист дипломних робіт: Навч.-метод. посіб. – К.: Наук. 

світ, 2002. – 84 с. – Бібліогр.: с. 69-72. 

б/н (2 екз.) (ІПСП) 

 

К 50 

23.4 

Кловак Г.Т. Основи педагогічних досліджень: Навчальний посібник для вищих педагогічних 

навчальних закладів. – Чернігів: Чернігівський державний центр науково-технічної і 

економічної інформації, 2003. – 260 с. 

930 (ІПСП) (2 екз) 

К 50 

23.4 

Кловак Г.Т. Програма курсу «Основи педагогічних досліджень»: Для вищих пед. навч. закл. 

ІІІ – ІV рівнів акредитації / Уклад. Г.Т. Кловак. – К.: Наук. сівт, 2003. – 16 с. – Біьліогр.: с. 13-

16. 

б/н (ІПСП) 

Л 83 

23.4 

Ковальчук В.В., Моїсєєв Л.М. Основи наукових досліджень: Навчальний посібник. -2-е 

видання, перероблене і доповнене. - К.: ВД "Професіонал". 2004. - 208 с 
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У посібнику висвітлено основні положення про науку, наукову творчість, а також описана 

історія виникнення університетів. Особливе місце відведено методологічним принципам 

визначення науки і нзуковнх досліджень. Акцентована увага на питаннях формулювання теми, 

мети і завдань наукового дослідження, висновків і пропозицій. Систематизовані правила 

оформлення курсових, дипломних, магістерських, дисертаційних та інших науково-дослідних 

робіт. Наведені загальні відомості про винахідництво і раціоналізаторство у вищих закладах 

освіти України. 

3498 

М 12 

23.4 

Магістерські дослідження: Тематичний огляд та анотації кваліфікаційних робіт за ОКР 

«магістр», 2013 р. / за заг ред. Огнев’юка В. О.; редколегія: В. О. Огнев’юк; Л. Л. Хоружа; Н. 

М. Віннікова; А. Л. Стеблецький [та ін.]. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – 288 с. 

1490 (ІПСП) 

М 12 

23.4 

Магістерські дослідження : тематичний огляд та анотації кваліфікаційних робіт за ОКР 

«магістр» 2014 р. / за заг. ред Огнев’юка В. О. ; редкол. : В. О Огнев’юк, Л. Л. Хоружа, А. Л. 

Стеблецький, Г. В. Бєлєнька та ін.. – К. : Київ. ун-т ім.. Б. Грінченка, 2014. – 296 с. 

б/н  

М 54 

23.4 

Методичні рекомендації з написання комплексних кваліфікаційних робіт [для студентів 

спеціальностей 6.010106 Соціальна педагогіка, 8.01010601 Соціальна педагогіка]  // Авт.-укл. 

Н. П. Павлик. – Житомир: Вид-во ЖДУ 677м... І. Франка, 2012. – 52 с. 

б/н (ІПСП) 

Н 28 

23.4 

Наринян А.Р. Основы научных исследований: Учебн. пособие / А.Р. Наринян, В.А. Поздеев. – 

К.: Изд-во Европ. Ун-та, 2002. – 110 с. 

Учебное пособие соответствует одноименному курсу для студентов экономического и 

технического профиля. Приведены такие понятия, как наука, ее цели и задачи, научные 

исследования, научные результаты, фундаментальные и прикладные исследования, теория и 

эксперимент. Рассмотрены исторические, организационные, технические, экономические, 

психологические и правовые аспекты научной деятельности. Даются сведения и 

рекомендации для успешной научной работы, апробации и публикации научных результатов, 

подготовки диссертационной работы. 

2556; 3300 

Н 34 

23.4 

Наукові студії студентів-грінченківців: Журнал студентських наукових праць / редкол.: Л.Л 

Хоружа, О.В. Безпалько та ін.. – К.: Київськ. Ун-т імені Бориса Грінченка, 2010. – № 1 (4). – 

124 с. 

У журналі опубліковано кращі науково-дослідні роботи студентів Київського університету 

імені Бориса Грінченка. 

б/н (ІПСП) 

О-753 

23.4 
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Основи наукових досліджень: Навчальний посібник / Укл.: Ю.І. Голуб. -Запоріжжя: ЗДУ, 

2001.- 91 с.  

1099 

Р 69 

23.4 

Романчиков В.І. Основи наукових досліджень: Навч. посібник. – К.: ІЗМН, 1997. – 244 с. 

У навчальному посібнику розглядається сутність поняття про науку, її виникнення та 

еволюцію. Розкриваються форми науково-дослідних робіт студентів та їх організація; види 

основних методів, які застосовуються в наукових дослідженнях і проблеми торгівлі, а також 

розкриваються особливості вузівської науки в умовах ринкових відносин. 

1409 

Р 83 

23.4 

Рудницька О.П. Основи педагогічних досліджень: Навч.-метод. посібник / О.П. Рудницька, 

А.Г. Болгарський, Т.Ю.Свистельникова.– К., 1998. – 142 с. 

У посібнику розкривається логіка, методологія та організація педагогічного дослідження. 

1408 

Р 88 

23.4 

Руснак І.С., Романюк С.З. Магістерська робота з педагогіки: Навчально-методичний посібник. 

– Чернівці: Видавничий дім «Букрек», 2009. – 208 с. 

Мета даного навчально-методичного посібника – допомогти майбутнім магістрам у 

проведенні науково-педагогічного дослідження, написанні і підготовці до захисту 

кваліфікаційної роботи, що є своєрідним підсумком підготовки фахівця у навчальному 

закладі. 

817 (ІПСП) 

С 34 

23.4 

Сидоренко В.К., Дмитренко П.В. Основи наукових досліджень: навч.посіб. – К., 2000. – 260 с. 

308 (ІПСП) 

С 34 

23.4 

Сидоренко В. К., Дмитренко П. В. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник для 

вищих педагогічних закладів освіти. К., 2000. – 260 с. 

б/н (ІПСП) 

С 40 

23.4 

Сисоєва С.О., Кристопчук Т.Є. Педагогічний експеремент у наукових дослідження 

неперервної професійної освіти: [навч.-метод.посіб.]. – Луцьк, 2009. – 460 с. 

У навчально-методичному посібнику висвітлюються основні методи та методики проведення 

експерементальних педагогічних досліджень; критерії і показники оцінки ефективності їх 

результатів. 

1019 (ІПСП) (2 прим.) 

1616 

С 40 

23.4 

Сисоєва С.О., Соколова І.В. Проблеми неперервної професійної освіти: тезаурус наукового 

дослідження: наук. видання / С.О. Сисоєва, І.В. Соколова / НАПН України. Ін-т педагогічної 
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освіти і освіти дорослих, МОН. Маріупольський держ. Гуманітарний ун-т – Київ: Видавничий 

Дім «ЕКМО», 2010. – 362 с. 

Видання підготовлене на ґрунті досліджень наукової школи з проблемами творчості і 

технологій у неперервній професійній освіті і адресоване науковцям, вчителям та студентам. 

1118 (ІПСП) 

Ц 55 

23.4 

Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень. Навч. посіб. - Київ: Видавничий Дім «Слово», 

2003. -240с. 

Навчальний посібник для студентів зі спеціальностей: міжнародні економічні Відносини, 

туризм, готельне господарство. В Ньому узагальнено вимоги до науково-дослідної роботи 

студентів у вищому навчальному закладі, подаються рекомендації з методології написання 

творчих робіт студентів, курсової, дипломної (магістерської) робіт. Сформовано понятійний 

апарат науковця-початківдя. Передбачено контрольні запитання, тести для самоконтролю при 

самостійному опрацюванні тексту лекцій студентами. Дано рекомендації Щодо структури 

реферату, наукової статті, рецензії, доповіді тощо. 

3308 

Ч 49 

23.4 

Черній А.М. Дисертація як кваліфікаційна наукова праця: Посібник. - 2-ге видання. - К.: 

Арістей, 2005. - 232 с. 

У посібнику в системному контексті розкриті всі етапи руху здобувача наукового ступеня: від 

вступу до аспірантури й вибору теми дисертаційного дослідження й до прилюдного захисту 

дисертації та оформлення атестаційної справи у світлі сучасних вимог ВАК України. 

244 (ІПСП) 

Э 70 

23.4 

Эко Умберто Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки: "Учебно-методическое 

пособие / Пер. с ит. Е. Костюковнч. — М: Книжный дом «Университет», 2001. — 240 с. 

Писатель с мировой славой, профессор нескольких университетов Умберто ЭКО в этой книге 

обращается к своей излюбленной публике — к преподавателям и студентам. Все, что 

требуется знать научному работнику, особенно когда он берется за диплом, диссертацию или 

одну из первых научных статей, изложено в этой книге с умом и тактом, с чисто 

художественной выразительностью и с великолепной техничностью. Любой научный 

руководитель, дав эту книгу дипломнику или аспиранту, избавится от хлопот. Любой молодой 

ученый, проработав эту книгу, избавится от сомнений. Любой культурный  

человек, прочитав эту книгу, получит интеллектуальную радость. 

1905 

Я 44 

23.4 

Як правильно оформити дисертацію та документи атестаційної справи. Збірник нормативних 

документів з питань атестації наукових кадрів вищої кваліфікації. Довідкове видання. Упор. 

Цеков Ю. І., К.: «Толока», 2004. – 80 с. 

1849 

 

23.5 Профорієнтаційна робота 
П 24 

23.5 
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Педагогічна підготовка сімей різного типу до професійного самовизначення 

старшокласників: методичний посібник /[В.П.Горпинюк, О.М.Докукіна, 

Т.В.Кравченко,І.М.Мачуська, К.М.Павицька, Л.В.Повалій,В.Г.Ростовий, А.В.Хижняк, 

О.Л.Хромова; за аг.ред. Т.В.Кравченко]. – Кіровоград : Імекс-ЛТД,2014.-268с. 

Посібник присвячено розгляду педагогічної підготовки батьків до професійного 

самовизначення старшокласників, що відображає інноваційний підхід до розв’язання цієї 

проблеми. Порушені питання розглядаються як у теоретичний, так і в методичній площинні: 

поряд із науковими положеннями щодо сутності особистісного та професійного 

самовизначення і в історичній ретроспективі, ролі сім’ї і впливу батьків на професійне 

самовизначення дитини старшого шкільного віку подано емпіричні та методичні матеріали 

(діагностичні методики,зміст і форми просвітницької роботи з батьками,орієнтовна схема 

системи її організації). 

1671 

П 42 

23.5 

Повалій Л.В. Професійне самовизначення старшокласників:методичні рекомендації/ 

Л.В.Повалій, І.М.Мачуська.-Кіровоград: Імекс-ЛТД,2014-52с. 

У методичних рекомендаціях розкриваються особливості педагогічного впливу на учнів 

старших класів з метою формування їхнього професійного самовизначення. Метою 

пропонованих матеріалів є ознайомлення читача із вказаним процесом,педагогічними 

засобами профорієнтаційної діяльності, а також системою методик вивчення індивідуальних 

особливостей учнів. 

1672 

 
А 94 

23.5 

Афанасьева Н. В., Малухина Н. В., Паншина М. Г. Профориентационный тренинг для 

старшеклассников «Твой выбор» / Под ред. Н. В. Афанасьевой. — СПб.: Речь, 2007. - 366 с. 

В условиях введения в школе предпрофильной подготовки и профильного обучения важным 

представляется конкретизация задач, принципов, технологий психолого-педагогического 

сопровождения выбора учащимися образовательного профиля. 

б/н (ІПСП) 

Б 12 

23.5 

Бабко Т. М. Гуманітарний профіль навчання: шляхи формування готовності учнів основної 

школи до його вибору: Нуково-методичний посібник. / Бабко Т. М. – Запоріжжя: ЗОІППО, 

2010, - 95 с. 

У посібнику розкриваються науково-методичні основи впровадження в умовах 

загальноосвітніх навчальних закладів процесу формування готовності учнів основної школи 

до вибору гуманітарного профілю навчання. Посібник містить конкретні рекомендації щодо 

організації участі учнів різних класів основної школи в гуманітарно спрямованій навчально-

виховній роботі профільно-орієнтаційного характеру, що вбачає профільноінформаційний, 

профільно-діагностичний, профільно-орієнтувальний напрями. 

1343 (ІПСП) 

П 86 

23.5 
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Баріхашвілі І.І., Ворона М.П., Грищенко Г.В., Старіков І.М. Психологічні основи 

профорієнтації і професійного самовизначення / Під заг. наук. ред. д. пед. н., акад.. РАО 

Старікова І.М.: Навчальний посібник. – К.: «Видавничий дім «Професіонал», 2009. – 208 с. 

У посібнику викладені психологічні основи організації і проведення профорієнтаційної роботи 

і професійного самовизначення особистості в умовах ринкової економіки. У додатку 

приведені конкретні тести і інший науково-методичний інструментарій, який рекомендується 

використовувати в ході проведення роботи з профорієнтації, а також матеріали, що 

висвітлюють конкретний передовий досвід її організації і проведення як в Україні, так і за 

кордоном. 

1237 (ІПСП) 

Г 65 

23.5 

Гончарова Н.О. Основи професійної орієнтації / за ред. В.Ф. Моргуна. Навчальний посібник. – 

К., 2010. – 168 с. 

У навчальному посібнику розглянуто теоретичні основи професійної орієнтації та узагальнено 

досвід профорієнтаційної роботи. Запропонований матеріал знайомить з метою, задачами і 

методами професійної орієнтації. Розкриваються типові форми навчальної роботи, які 

сприяють успішності засвоєння навчального матеріалу. 

б/н (ІПСП) 

Г 67 

23.5 

Горбунова М.В. 333 современные профессии и специальности: 111 информационных 

профессиограм / М.В. Горбунова, Е.В. Кирилюк. – Изд. 2-е, доп. И перераб. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2010. – 443 с. 

В издании представлены подробные стандартизированные описания 111 современных 

традиционных и новых профессий и специальностей, а вместе с родственными их 333. 

Сборник является популярным изданием, написан доступным языком и будет понятен любому 

пользователю начиная с 13 – 14 лет. 

1247 (ІПСП) 

Д 64 

23.5 

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників / упоряд.: Л.М. Бережна, В.А. 

Матюшенко, Г.В. Овсеєнкова та фн. – Краматорськ: Центр продуктивності, 2001. – 262 с. 

1347 

Д 58 

23.5 

Довідник професій / Упоряд. Д.О.Закатнов, Н.В.Жемера, М.П.Тименко. – К.: Українська 

книга, 1999. - 312 с. 

Довідник знайомить з принципами класифікації професій, чинними в Україні, а також містить 

описи майже двохсот спеціальностей, добір яких дає найповніше уявлення про сьогоднішню 

структуру ринку праці нашої країни. До книги також включено матеріали, що допоможуть 

зрозуміти вимоги роботодавців до тих, хто шукає роботу. Довідник призначається для 

старшокласників, учителів, працівників служб працевлаштування. 

611 

З-16 

23.5 

ЗАКІНЧИВ НАВЧАННЯ - МРІЄШ ПРО РОБОТУ – К., 2005. – 40 с. 

Сьогодні перед Вами відкривається величезний вибір шляхів самореалізації, втім без базових 



682 

 

правових знань неможливо осягнути і скористатися можливостями, що їх надають держава і 

суспільство. Тому цей посібник стане для Вас корисним гідом у самостійному житті, відкриє 

нові горизонти. Адже сьогодні успіху досягне вже не просто "людина розумна" — а "людина 

освічена". 

б/н (ІПСП) 

З – 18 

23.5 

Закінчив навчання – мрієш про роботу / Київ – 2005 (За участю Державної служби зайнятості 

Міністерства праці та соціальної політики України) 

б/н (ІПСП) 

К 12 

23.5 

Кабінет професійної орієнтації в школі. Методичні рекомендації / Авт. В.В. Синявський / , 

Київ, 2004. – 32 с 

Методичні рекомендації розроблені з метою надання допомоги педагогічним колективам шкіл 

у створенні, обладнанні і оформленні кабінетів профорієнтації та організації 

профорієнтаційної роботи на їх базі.У методичних рекомендаціях розкриваються основні 

принципи створення кабінету професійної орієнтації в школі, підкреслюється його роль і 

місце в системі професійної орієнтації, даються конкретні тактичні рекомендації щодо його 

роботи. Особлива увага приділяється змісту і структурі профорієнтаційної роботи, основним 

завданням і навчально-виховним функціям кабінету, психолого-педагогічним вимогам до 

організації його роботи. 

б/н (ІПСП) 

К 26 

23.5 

Карпіловська С.Я. Основи професіографії: Навч. посіб. / С.Я. Карпіловська, Р.Й. Мітель ман, 

В.В. Синівський. – К.: МАУП, 1997. – 148 с. 

В посібнику розкриваються основні теоретичні засади професіографії, її методи, наводяться 

спеціальні методики, за допомогою яких можна виявити професійно значущі якості 

спеціалістів у різних галузях професійної діяльності. 

2168 

К 47 

23.5 

Класифікатор професій (зміни та доповнення №4) / розроб.: В. Філіповський, Є. Дубінін, Н. 

Сєргєєва та ін. – К.: Соцінформ, 2002. – 80 с. 

3443 

К 47 

23.5 

Класифікатор професій (зміни та доповнення №5) / розроб.: В. Філіповський, Є. Дубінін, Н. 

Сєргєєва та ін. – К.: Соцінформ, 2003. – 119 с. 

3444 

К 47 

23.5 

Класифікатор професій (із змінами та доповненнями) / розроб.: В. Філіповський, Є. Дубінін, 

Н. Сєргєєва та ін. – К.: Соцінформ, 2001. – 584 с. 

1348 

М 15 

23.5 
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Моя перша робота: порадник для молоді : [методичний посібник] / упоряд.: С. М. Артеменко, 

Л. Л. Горобчук, Н. Є. Троценко, Т. П. Поліщук ; за ред. Н. Є. Троценко. - Бердичів : Приватна 

друкарня Синельникова, 2011. - 136 с. 

Даний методичний посібник познайомить молодих людей з важливими кроками до 

професійного успіху: алгоритмом та джерелами пошуку роботи; розповість про ризики, з 

якими можна зустрітися в процесі пошуку роботи; допоможе складати резюме, познайомить з 

особливостями проходження співбесіди та вкладання договору з працедавцем. Посібник 

містить інформацію щодо можливостей поєднання роботи та навчання, а також про 

важливість проектування професійної кар'єри. 

1280 (ІПСП) 

 

Н 73 

23.5 

Нові професії на ринку праці – брошура 

б/н(ІПСП) 

П 86 

23.5 

Найдьонов М.І. «Психологія престижності професій» : монографія / М.І.Найдьонов ; 

Нац.акад.пед.наук України, Ін-т соц. та політ.психології.-Кіровоград : Імекс- ЛТД,2013.-160с. 

У монографії опрацьовується проблемне поле психології престижності  професій. 

Проаналізовано здобутки зарубіжної та української науки, розглянуто роль престижності в 

професійному виборі особистості на соціально-психологічному рівні. Представленно дані 

всеукраїнського моніторингу рівня та чинників престижності професій, що здійснюється 

Інститутом соціальної та політичної психології НАПН України з 2008року. На основі аналізу 

емпіричних даних щодо уявлень про професійну успішність і конкурентоздатність , 

фінансових домагань, професійної мобільності, якості професійного планування тощо 

розгорнуто картину готовності вітчизняної молоді до професійного само здійснення на ринку 

праці. 

1657 

 

П 69 

23.5 

Практичний аспект організації діяльності спеціалізованої соціальної служби “Молодіжна 

біржа праці” з питань працевлаштування та профорієнтації молоді / Тернопільська міська рада 

відділ у справах сім’ї та молоді; Тернопільський міський центр  соціальних служб для молоді. 

– Тернопіль, 2002. – 46 с. 

2750 

П 84 

23.5 

Професійна діагностика / Упор. Т. Гончаренко. – К.: Ред. загальнопед. газ., 2004. – 120 с. 

У збірнику представлені матеріали, які охоплюють широке коло питань професійної орієнтації 

на різних вікових етапах, у нових соціально-економічних умовах, досвід профорієнтаційної 

роботи в школах  України, практичні методи, прийоми, ігри, які можна застосовувати в роботі 

зі старшокласниками. 

3473 

П 84 

23.5 

Професійна діагностика / Упорядник Т.Гончаренко. — 2-ге вид., стереотипне. — К.: Ред. 
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загальнопед. газ., 2005. — 120 с.  

Залучення школярів до професійного самовизначення є важливим завданням у роботі 

психолога. У збірнику (1-ше вид. — 2004 р.) представлені матеріали, які охоплюють широке 

коло питань професійної орієнтації на різних вікових етапах, у нових соціально- економічних 

умовах, досвід профорієнтаційної роботи в школах України, практичні методи, прийоми, ігри, 

які можна застосовувати в роботі зі старшокласниками. 

б/н (ІПСП) 

П 84 

23.5 

Професійна орієнтація та працевлаштування молоді: Інформаційно- методичний вісник. 

Випуск 1. / О.С. Романцов, Т.В. Горбоніс, О.Б. Бойсюк. – Тернопіль, 2001. – 78 с. 

Збірник містить інформаційно - довідкові, нормативні та інструктивно - методичні матеріали з 

питань здійснення професійної орієнтації юта працевлаштування молоді. У першому випуску 

головна увага приділяється питанням організації професійної орієнтації юнаків та дівчат 

відповідно до існуючих нормативних документів та положень. 

2757 

П 84 

23.5 

Професія. Кар’єра. Успіх: метод.посіб. / Автори-упоряд.: Лях Т.Л., Малієнко Ю.М., Троценко 

Н.Є., Цюман Т.П., Шеламкова А.М.; За заг.ред.Т.П.Цюман. – К.: Основа-Принт. – 2010. – 132 

с. 

Методичний посібник підготовлений в рамках проекту «Кар’єрне консультування. Фаза 1. 

Розробка методики профорієнтації для старшокласників» з урахуванням особливостей 

навчально-виховного середовища загальноосвітніх навчальних закладів та можливостей 

індивідуального розвитку особистості дитини. 

1212 (ІПСП) 

П 86 

23.5 

Психолого-педагогічна допомога старшокласникам у виборі професії / Автор-упорядник 

В.М.Прийменко. – К., 2006. – 60 с. 

У методичному посібнику представлені матеріали, які охоплюють широке коло питань 

професійної орієнтації на різних вікових етапах, у нових соціально-економічних умовах; 

напрями і принципи профорієнтаційної роботи в школі, вплив сім’ї на професійний вибір 

молодої людини, а також розглядаються труднощі, з якими зустрічаються учнів 

загальноосвітніх навчальних закладах при виборі майбутньої професійної діяьності; виміри 

готовності особистості до вибору професії. 

б/н (ІПСП) 

С 24 

23.5 

Світ сучасних професій / О. М. Кулик, М. М. Гищак. – 2006. – 64 с. 

б/н (ІПСП) 

С-69 

23.5 

Соціальні гарантії та поради для молоді, яка шукає роботу: Довідник / Кіровоградський 

обласний центр соціальних служб для молоді. – Кіровоград, 2001. – 16 с. 

950 

С 95 

23 (5) 
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Сыманюк Э. Э. Психологические барьеры профессионального развития личности. Практико-

ориентированная монография. / Под ред. Э. Ф. Зеера. – М.: Московский психолого-

социальный институт, 2005. – 252 с. 

В книге рассматриваются психологические барьеры профессионального развития – 

профессионально обусловленные кризисы и деструкции. Наличие этих препятствий играет 

амбивалентную роль в профессиональном развитии личности. Конструктивное преодоление 

психологических барьеров стимулирует профессиональный рост, актуализирует личностно-

профессиональные потенции. 

б/н (ІПСП) 

 

 

Т 33 

23.5 

Теорія і практика професійної орієнтації: навч. посіб. / уклад.: Н.Г. Швець, Т.Д. Третьякова. – 

К.: ДП «Вид. дім «Персонал», 2010. – 272 с. 

У пропонованому навчальному посібнику висвітлено основні питання теорії і практики 

професійної орієнтації, яка дає змогу виявити і розвинути інтерес та здібності людини до 

певних професій. 

1236 (ІПСП) 

Т 98 

23.5 

Тюшев Ю.В. Выбор профессии: тренинг для подростков. - СПб.: Питер, 2008. – 160 с.: ил. – 

(Серия «Практическая психология») 

Книга предназначена профессиональным тренерам, школьным психологам, учителям, 

родителям и всем, кто работает с подростками. 

б/н (ІПСП) 

Ш 37 

23.5 

Шевченко М. Ф. Тренинг «Профориентация для старшеклассников». — СПб.: Речь, 2007. — 

168 с. 

Цель тренинга «Профориентация для старшеклассников» — содействие в профессиональном 

самоопределении учащихся. Чтобы сделать правильный профессиональный выбор, 

старшеклассникам необходимо знать мир профессий, знать, какие требования предъявляет 

профессия к человеку, также нужно изучить самого себя: свои личностные особенности, осо-

бенности мышления, нервной системы, характера и т. п. В книге приводится подробное 

описание программы тренинга, которая состоит из следующих разделов: мир профессий; 

личностные особенности и профессионально важные качества; система профессионального 

образования; поиск работы и трудоустройство. 

б/н (ІПСП) 

Я 23 

23.5 

Як обрати професію? / О. М. Кулик, М. М. Гищак. – 2006. – 28с. 

б/н (ІПСП) 

П 84 

23,5 

Професія. Кар’єра. Успіх : Метод. осіб. / Автори-упоряд.: Лях Т.Л., Малієнко Ю.М., 

Тимошенко Н.Є., Цюман Т.П., Шеламкова А.М.; за заг. ред. Цюман Т.П. – Видання друге, 

перероблене й доповнене. – К.: Основа – Принт, 184 с. 
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Методичний посібник підготовлено Українським фондом «Благополуччя дітей» у процесі 

реалізації проекту «Кар’єрне консультування – Фаза «: Впровадження методики 

профорієнтації для дітей старшого шкільного віку (8-9 класів)» у рамках Програми протидії 

торгівлі людьми Міжнародної організації з міграції (МОМ) за фінансової підтримки Агенства 

США з міжнародного розвитку (USAID) 

1527 

 

 

24. Соціальна педагогіка 
А 32 

24 

Адукатар – Часопис неформальної адукації / Адукацыя дарослых - №2, 2004 р. 

3811 

А 42 

24 

Аксенова Л.И. Социальная педагогика в специальном образовании: Учеб. пособ. для студ. 

сред. пед. учеб. заведений. – М.: «Академия», 2001. – 192 с. 

В пособии впервые изложены основы теории специальной педагогики, истории специального 

образования лиц с нарушениями в развитии и особыми образовательными потребностями. 

Представлены основы дидактики специальной педагогики, охарактеризованы содержание и 

организация специального образования, ключевые проблемы развития специальной 

педагогики, зарубежный и отечественный опыт в этой области. 

2176; 324 (ІПСП) 

А 43 

24 

Актуальні проблеми соціально-педагогічної роботи (модульний курс дистанційного навчання) 

/ А.Й. Капська, О.В. Безпалько, Р.Х. Вайнова; Заг. ред. А.Й. Капської. – К., 2002. – 164 с. 

У навчальному посібнику пропонуються окремі питання, що стосуються теорії і практики 

соціально-педагогічної роботи, ті основні положення, які повинні знати і враховувати у своїй 

діяльності спеціалісти соціальної сфери. 

4261; 83 (ІПСП); 489 (ІПСП); 56 (ІПСП) 

А 43 

24 

Актуальні проблеми соціально-педагогічної роботи (модульний курс дистанційного навчання) 

/ А.Й. Капська, О.В. Безпалько, Р.Х. Вайнола; Заг. ред. А.Й. Капської. – К., 2001. – 129 с. 

У навчальному посібнику пропонуються окремі питання, що стосуються теорії і практики 

соціально-педагогічної роботи, ті основні положення, які повинні знати і враховувати у своїй 

діяльності спеціалісти соціальної сфери. 

326 (ІПСП); 695; 61 (ІПСП); 302 (ІПСП) 

А 43 

24 

Актуальные  проблемы социального  воспитания / Редколл.: Т. Ф, Яркича (отв. ред.), В. Г. 

Бочарова, В. Е. Львов. — Москва — Запорожье: Изд-во АПН СССР, 1990, 168 с. 

В книге рассмотрены пути обновления системы воспитания детей н молодежи в различных 

странах мира, актуальные вопросы духовной культуры подрастающего поколения, социальной 

охраны и зашиты детства, а также опыт работы социальных педагогов. 

196 (ІПСП) 
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А 43 

24 

Актуальні проблеми підготовки фахівців у галузі соціально-педагогічної діяльності: матеріали 

Міжнародної науково-практичної конференції 5 – 7 листопада 2009 року / За ред. А. І. 

Конончук. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2009. – 240 с. 

У збірнику вміщені матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні 

проблеми підготовки фахівців у галузі соціально-педагогічної діяльності», що відбулась у м. 

Ніжин на базі факультету психології та соціальної роботи Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя. Тематика збірника висвітлює різні підходи наукового 

обгрунтування та практичного вирішення проблеми підготовки соціальних педагогів, 

практичних психологів, соціальних працівників та інших фахівців у галузі соціально-

педагогічної діяльності в умовах ВНЗ. 

1464 (ІПСП) 

А 47 

24 

Алєксєєнко Т.Ф., Коваленко О.І. Формування соціально-моральної позиції у старшокласників: 

Монографія / Т.Ф. Алєксєєнко, О.І. Коваленко. За заг ред. Т.Ф. Алєксєєнко – Вінниця: ТОВ 

«фірма «Планер», 2011. – 320 с. 

У монографії розкривається сутність і структура соціально-моральної позиції особистості, 

особливості її прояву у сучасних старшокласників. Визначено критерії і показники оцінки 

рівня її сформованості, представлено сутнісні характеристики сформованих рівнів, 

обґрунтовано і розкрито комплексну методику їх підвищення, яка спрямована на формування 

мотивації до вироблення власної соціально-моральної позиції; розвиток ціннісних ставлень до 

держави і суспільства, до родини, до себе, до предметного світу; активізацію самовизначення і 

самоконтролю особистості; організацію ділової взаємодії і полі позиційного спілкування; 

включення старшокласників у активне суспільне життя на основі ієрархії ціннісних орієнтацій 

їх особистісної позиції. 

1254 (ІПСП) 

А 65 

24 

Андриади И.П. Основы педагогического майстерства: Учеб. пособ. – М.: Академия, 1999. – 

160 с. 

В учебном пособии рассмотрены наиболее актуальные вопросы педагогического мастерства: 

общение с учащимися, воздействие внушением и убеждением, конфликты как психолого-

педагогическая проблема, авторитет учителя. 

1412 

Б 24 

24 

Барановская М.С., Луговцова Е.И., Савчик О.М. Искусство жить в мире с самим собой, с 

другими, с природой. – Мн.: 2006. – 130 с. 

В основе книги лежит разработанная авторами программа занятий для старшеклассников, 

которая может быть реализована классными руководителями в рамках классных часов. В 

книге содержится теоретическое обоснование программы как средства для воспитания 

миролюбия в противовес агрессии и насилию; подробное описание методов, каждого занятия 

программы, а также условий их реализации. 

4179 

Б 25 

24 
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Басов Н.Ф. Социальный педагог: Введение в профессию: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений / Н.Ф.Басов, В.М.Басова, А.Н.Кравченко. — М. : Издательский центр «Академия», 

2006. — 256 с.  

Учебное пособие подготовлено в соответствии с требованиями Государственного 

образовательного стандарта и предназначено для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по специальности «Социальная педагогика». В пособии раскрываются роли и 

функции социального педагога, дается его профессиональный портрет, характеризуются 

сферы практической деятельности. 

2610 

Б 33 

24 

Башкирова Н. Современный ребенок и его проблемы. Детский сад, школа,  телевизор,  дом, 

интернет, улица. — СПб.: Наука и Техника, 2007. — 240 с. 

4604 

Б 36 

24 

Бевз Г.М., Герасим Г.З., Кашуба Я.М. Організація рекреаційних заходів у системі соціальної 

роботи: Навчально-методичний посібник. – Львів: ПАІС, 2006. – 132 с. 

Посібник присвячено вивченню нового напрямку національної соціальної роботи – рекреації. 

Автори пропонують розглядати питання проведення вільного часу та вибору форм дозвілля, 

здорового способу життя та організації відпочинку населення не лише з погляду рекреалогії 

(рекреаційної географії, рекреаційної медицини тощо), а й з погляду соціальної роботи. 

4272 

Б 40 

24 

Безпалько О. В. Організація соціально-пелагогічної роботи з дітьми та молоддю у 

територіальній громаді: теоретико-методичні основи: Монографія. – К.: Наук, світ, 2006. – 363 

с. 

У монографії визначена роль громади як соціалізуючого фактора у розвитку та соціальному 

становлєіші дітей і учнівської молоді, з'ясована сутність соціально-педагогічної роботи. 

Обгрунтовані концептуальні засади організації такої роботи з дітьми та учнівською молоддю у 

територіальній громаді. З позиції сервісного підходу охарактеризована соціально-педагогічна 

робота закладів та організацій соціальної інфраструктури для дітей та учнівської молоді, 

визначено зміст і види соціальних послуг, що в них надаються. Описано досвід організації 

соціально-педагогічної роботи з дітьми та учнівською молоддю в окремих територіальних 

громадах. 

4358 

Б 40 

24 

Безпалько О.В. Організація соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю у 

територіальній громаді: теоретико-методичні основи: Монографія. – К.: Наук. світ, 2006. – 363 

с.  

У монографії визначена роль громади як соціалізуючого фактора у розвитку та соціальному 

становленні дітей і учнівської молоді, зясована сутність соціально-педагогічної роботи.  

б/н (ІПСП) 

Б 40 

24 
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Безпалько О.В. Соціальна педагогіка в схемах і таблицях: Навчальний посібник. – К.: Логос, 

2003. – 134 с. 

У посібнику містяться опорні схеми та таблиці до окремих тем курсу “Соціальна педагогіка”, 

які супроводжуються короткими поясненнями.  

2712; 993 (ІПСП); 95 (ІПСП) 

Б 40 

24 

Безпалько О.В. Соціальна педагогіка: схеми, таблиці, коментарі: : Навчальний посібник. – К., 

2009. – 208 с. 

У посібнику містяться опорні схеми та таблиці до окремих тем курсу “Соціальна педагогіка”, 

які супроводжуються короткими поясненнями.  

721 (ІПСП); 720 (ІПСП) 

Б 39 

24 

Безпека життєдіяльності. Спецвипуск // №9 вересень 2007 

б/н (ІПСП) 

Б 53 

24 

Бессонова Т.И. Ооганизация работы социального педагога в учреждениях образовании . - 

Севасполь: Рибэст, 2005. - 44 с. 

б/н (ІПСП) 

Б 73 

24 

Богданова І.М. Соціальна педагогіка: Навч. посіб. – К.: Знання, 2008. – 343 с.  

941 (ІПСП) 

Б 81 

24 

Бондаренко З.П. Посібник із соціальної педагогіки. – Д.: РВВ ДНУ,  2007. – 60 с. 

б/н (ІПСП) 

Б 81 

24 

Бондаренко З.П. Посібник із соціальної педагогіки. – Д.: РВВ ДНУ,  2007. – 60 с. 

б/н (ІПСП) 

Б 86 

24 

Бочарова В.Г. Социально-педагогическая деятельность как научная категория: научный 

доклад – М., 2002 

2666 

В 14 

24 

Вайнола Р.Х. Особистісний розвиток майбутнього соціального педагога в процесі професійної 

підготовки: Монографія./ За редакцією С.О.Сисоєвою – Запоріжжя: Хортицький навчально-

реабілітаційний багато профільний центр, 2008. – 460 с.  

737 (ІПСП) 

В 19 

24 

Василькова Т.А. Социальная педагогика : учебное пособие / Т.А. Василькова, Ю.В. Ва-

силькова. - М.: КНОРУС, 2010. - 240 с.  
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С позиций последних достижений теории и практики раскрываются научные основы 

социальной педагогики, актуальные вопросы ее истории, рассмотрены возможности 

квалифицированного содействия в решении социальных проблем детей, подростков, 

молодежи и их родителей. 

1163 (ІПСП) 

В 19 

24 

Василькова Ю.В. Лекции по социальной педагогике. Теория и история. – М.: Перспектива, 

2006. – 736 с. 

4456 

В 19 

24 

Василькова Ю.В. Методика и опыт работы социального педагога: Учеб. пособие для студ. 

высш. учеб. заведений. – 2-е изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 160 с. 

968 (ІПСП) 

В 19 

24 

Василькова Ю.В. Социальная педагогика: Курс лекций: Учеб. пособ. / Ю.В.Василькова, Т.А. 

Василькова. – М.: Академия, 2001. – 440 с. 

В пособии рассматриваеться понятие социальной педагогики  как части педагогики и 

социальной философии, особенности работы социального педагога с детьми из «семей риска». 

1791 

В 31 

24 

Вербець В.В. Соціально-педагогічний моніторинг у вузі. Методологія. Методика. Організація: 

Монографія. – Рівне: РДГУ, 2002. – 309 с. 

932 (ІПСП) 

В 31 

24 

Веретенко Т. Г., Денисюк О. М. Вступ до спеціальності: соціальна педагогіка. Модуль 2 : 

навч. посіб. / Т. Г. Веретенко, О. М. Денисюк. — К. : Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка, 

2011. — 124 с. 

Мета посібника — ознайомити студентів-першокурсників з професією соціального педагога, 

особливостями та специфікою соціально-педагогічної діяльності. У посібнику подано 

професійний портрет, розкрито етапи професійного зростання соціального педагога різних 

освітньо-кваліфікаційпих рівнів у системі неперервної освіти, охарактеризовано базові 

компетентності, що необхідні для успішної професійної діяльності. Подано методи, прийоми 

роботи з інформацією, уміщено тренувальні вправи, тести, завдання тощо. 

1353 (ІПСП) 

 

В 85 

24 

Вступ до спеціальності «Соціальна педагогіка» : навчальний посібник/ автори-укладачі 

Л.І.Міщик, О.П.Демченко ; за заг.ред. Л.І.Міщик. – К.:Видавничий Дім «Слово»,2013.-328с 

 

Посібник містить навчально-методичні матеріали з курсу «Вступ до спеціальності» і має на 

меті ознайомити студентів з азами професії соціального педагога, сформувати в них цілісне 

уявлення про соціально-педагогічну діяльність як гуманістичну та творчу, розкрити її суть і 
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специфіку, перспективи та шляхи оволодіння нею. 

Матеріал посібника структуовано відповідно до вимог кредитно-модульної системи навчання. 

В ньому подано орієнтовні плани і зміст лекцій , плани практичних занять, систему запитань і 

завдань для самостійної та індивідуальної роботи студентів, тестові завдання для модульного 

контролю, словник термінів. 

1663 

В 31 

24 

Вступ до спеціальності : соціальна педагогіка. Модуль 2 : навч. посіб. / Т. Г. Веретенко, О. М. 

Денисюк. _ 2-ге виб., допов. Та перероб. – К. : Київ. ун-т ім.. Б. Грінченка, 2013. – 128 с. 

 

Мета посібника — ознайомити студентів-першокурсників з професією соціального педагога, 

особливостями та специфікою соціально-педагогічної діяльності. У посібнику подано 

професійний портрет, розкрито етапи професійного зростання соціального педагога різних 

освітньо-кваліфікаційпих рівнів у системі неперервної освіти, охарактеризовано базові 

компетентності, що необхідні для успішної професійної діяльності. Подано методи, прийоми 

роботи з інформацією, уміщено тренувальні вправи, тести, завдання тощо. 

1588  

В 11 

24 

Взаимодействие дошкольного учреждения с социумом: Пособие для практических работников 

дошколье образовательных учреждений / Авт.-сост.: Т.А. Данилш Т.С. Лагода, М.Б. Зуйкова. - 

3-е изд.,испр. и доп. - М.: АРКТИ, 2005. - 80 с.  

2007 

В 55 

24 

Вишняков А.С. Диалектическая взаимосвязь социальной педагогики и социальной политики 

как предмет научного исследования. – М.: Изд-во АСОПиР РФ, 2000. – 28 с. 

В данной публикации последовательно развивается мысль о том, что диалектическая, 

творческая связь, взаимодействие социальной педагогики и социальной политики есть одна из 

социально значимых предпосылок прогресса отечественной науки, теории социальной работы  

и социальной политики, а  также стабилизации качества жизни, слаженности отношений 

государства, общества и личности. 

2662 

В 42 

24 

Відпочиваючи, я вчусь / Упоряд.: С Максимснко, О. Главник. — К.:  Главник,  2006,— 112 с. 

У книзі подаються матеріали у вигляді конспектів занить для дітей піком 6-10-ти років, які 

допоможуть спеціалістам зрозуміти індивідуальні особливості дигини, навчити її вмінню 

приймати рішення у виборі здорового способу життя, які допоможуть дитині і дорослому 

зрозуміти себе. Крім иього на сторінках книги читач ознайомиться з казками, які за своїм 

змістом виховують у дітей почуття добра, краси, вірності, дружби тошо. 

4094 

В 53 

24  

Вісник Черкаського університету : Збірник наукових праць. Вип. 121. – серія: педагогічні 

науки. – Черкаси, 2008. –160 с. 
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Матеріали «Вісника» присвячені актуальним проблемам соціально-педагогічної роботи, 

професійної підготовки спеціалістів соціальної сфери. У публікаціях досліджуються аспекти 

соціально-педагогічної роботи з різними категоріями населення, зокрема: соціально-

педагогічна робота з сім'ями, дітьми та молоддю, людьми похилого віку, підлітками, 

схильними до адиктивної поведінки; спрямованої на виявлення та розвиток обдарованості 

дитини; взаємодію фахівців з дитячими, молодіжними та громадськими організаціями; 

формування професіоналізму спеціалістів соціальної сфери, аналізується міжнародний і 

вітчизняний досвід соціально-педагогічної діяльності. 

1311 (ІПСП) 

Г 15 

24 

Галагузов А.Н. Социально-педагогические задачи: учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Социальная педагогика» / А.Н. Галагузов, М.А. Галагузова, 

И.А. Ларионова. — М.: Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 2008. — 191 с. — (Социальная 

работа). 

Предлагаемое издание представляет собой учебное пособие для профессиональной 

подготовки социальных педагогов и социальных работников. В нем рассматривается роль 

задачи в формировании у студентов навыков социально-педагогической деятельности, пред-

ставлена система подбора социально-педагогических задач и методика использования их в 

профессиональной подготовке специалистов социальной сферы. Приведены выдержки из 

научной, художественной и публицистической литературы, периодической печати с 

описанием различных социально-педагогических ситуаций. Пособие предназначено для 

проведения семинарских и практических занятий. На его основе возможно построение 

отдельного спецкурса, посвященного решению социально-педагогических задач. 

4449; 4485 

Г 15 

24 

Галагузова Ю. Н., Сорвачева Г. В., Штинова Г. Н. Социальная педагогика: Практика глазами 

преподавателей и студентов: Пособие для студ. — М.:Гуманит.изд. центр ВЛАДОС, 2003. — 

224 с. 

В пособии представлена концепция социально-педагогической практики студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по специальности социальная педагогика, а та кже учебно-

методические материалы по ее организации и проведению в соответствии с данной 

концепцией. Материалы дополнены разделом, содержащим комментарии авторов по 

некоторым аспектам организации практики. Взгляд преподавателей на проблему организации 

практики дополняется и подкрепляется выдержками из отчетных документов студентов по 

практике, их творческими и научными работами, ярко иллюстрирующими основные 

положения концепции и программы. 

1665; 173 (ІПСП) 

Г 47 

24 

Гиль С.С. Теоретические и прикладные основы создания систем социально-педагогической 

поддержки молодежных инициатив на муниципальном уровне: Монография / С.С.Гиль, С.А.  

Осинцева. – М.: Изд-во МГСУ, 2003. – 188 с. 

Заявленная проблема получила импульс к развитию в исследованиях, трудах отечественных 

педагогов двадцатого столетия, в основном в контексте проблем социального воспитания 20-х 

годов (Э. Гернле, И.Н. Жуков, М.А. Крупенина, Н.К. Крупская, С.Т. Шацкий) и развития 

детских организаций в качестве важнейшего фактора социализации ребенка в 30-40-е годы – 
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Ф.Ф. Королев, В.С. Ханчин, В.Г. Яковлев и др.; в 50-60-е годы – И.Г. Гордин, О.С. Газман, 

И.С. Кон, Т.Е. Конникова, Л.И. Новикова, Э.Ш. Камалдинова, В.К. Криворученко, В.А. 

Кудинова и др. 

3839 

Г 11 

24 

Главацька О. Основи самовиховання особистості. Навчально-методичний посібник. – 

Тернопіль, 2008. – 206 с. 

У посібнику міститься програма навчальної дисципліни з чітким поділом на залікові кредити, 

змістові модулі, розрахунок бюджету часу на лекції, семінарські та лабораторні заняття, 

самостійну та індимвідуадьну роботу, список основної та додаткової літератури, критерії 

оцінювання знань та умінь. 

б/н (ІПСП) 

Г 60 

24 

Голицина Н.С. Ознакомление дошкольников с социальной действительностью: перспективное 

планирование работы с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика- Синтез, 2004. – 40 с. 

Пособие содержит перспективное планирование работы по ознакомлению дошкольников с 

социальной действительностью. 

3188 

Г 94 

24 

Гомонюк О.М. Формування професійно-педагогічної культури майбутніх соціальних 

педагогів у вищих навчальних закладах : [монографія] / Олена Гомонюк. - Вінниця : ТОВ 

«Фірма «Планер», 2011.-399 с. 

У монографії досліджуються теоретико-методологічні та методичні основи формування 

професійно-педагогічної культури майбутніх соціальних педагогів у вищих навчальних 

закладах. Розглянуто зарубіжний досвід формування професійно-педагогічної культури 

майбутніх фахівців соціальної сфери. Розкрито основні дефініції методику та етапи 

формування професійно-педагогічної культури студентів. Розроблено систему критеріїв і 

показників визначення рівнів сформованості професійно-педагогічної культури майбутніх 

соціальних педагогів. Охарактеризовано змістовно-технологічне забезпечення формування 

професійно-педагогічної культури майбутніх соціальних педагогів. 

1370 (ІПСП) 

Г 82 

24 

Грива О.Л. Соціально-педагогічні основи формування толерантності у дітей і молоді в умовах 

полікультурного середовища: Монографія. - К.: Вид. ПАРА-ПАН, 2005. - 228 с. 

У моноірафії представлено існуючий у світі досвід із питань соціально-педагогічної роботи З 

дітьми та молоддю в умовах полікультурного соціуму. Простежені історичні корені проблем 

полікультурності та виховання толерантності в Україні, вивчені проблеми сучасних дітей і 

молоді, які обумовлені фактором полікультурності українського суспільства. Представлені 

розробки автора щодо формування толерантності у дітей і молоді, моделі виховання 

толерантної особистості та соціально-педагогічної підготовки фахівців до роботи в умовах пол 

і культурності. 

4416 

Г 95 

24 
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Гурьянова М.П. Сельская школа и социальная педагогика: Пособие для педагогов. – Мн.: 

Амальфея, 2000.- 448 с. 

В пособии сельская школа рассматривается как феномен открытой социально- педагогической 

системы. Даны основные направления организационно - методической деятельности сельской 

школы. 

2602 

Д 44 

24  

Диагностика школьной дезадаптации: Для школьных психологов и учителей начальных 

классов системы компенсирующего обучения. - М.: Социальное здоровье России, 1995. – 127 

с. – друк. вар., елек. вар. 

Включает: Диагностические аспекты проблемы школьной дезадаптации у детей младшего 

школьного возраста; Методы диагностики нарушений и факторов риска школьной 

дезадаптации; Педагогическое диагностирование детей группы риска школьной дезадаптации; 

Организация школьного психолого-педагогического консилиума. 

254 

Д 58 

24 

Довідник соціального педагога /практичного психолога /Упорядники Логвиненко Т.О., Скотна 

Н.В. - Самбір, 2002. - 240 с. 

Пропонований довідник є збірником міжнародних і державних нормативних документів у 

сфері освіти, соціального захисту дітей та молоді, багатодітних і неповних сімей, дітей-

інвалідів, запобігання правопорушень серед неповнолітніх тощо. їх має знати кожний соціа-

льний педагог і соціальний працівник, практичний психолог з тим, щоб керуватись ними у 

своїй повсякденній практичній роботі. Збірник розрахований як на студентів спеціальностей 

соціальна педагогіка / практична психологія, так і на працівників соціальної сфери. 

б/н (ІПСП) 

Д 76 

24 

ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Соціальна педагогіка» / Відп. 

За випуск – Конончук А.І. – Ніжин, 2009 р. 

б/н (ІПСП) 

Д 76 

24 

ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Соціальна педагогіка», Ніжин 

– 2010. – 47 с. 

б/н (ІПСП) (2 прим.) 

Е 27 

24 

Євтух  М. Б. Соціальна педагогіка: Підручник / М.Б. Євнух, О.П. Сердюк. – К.: МАУП, 2002.- 

232с. 

Де взяти державний лад з “людським обличчям”, як сформувати особистість, щоб вона 

увійшла в соціум і н6е тільки вступила з ним в антагоністичні суперечності, а, надихаючись, 

збагачувала його своєю власною життєдіяльністю? Як реалізувати “золоте” правило: стався до 

людини так, як би хотів, щоб ставились до тебе інші? Саме ці актуальні проблеми потрапили в 

поле зору авторів підручника для студентів, які вивчають соціально-педагогічні механізми 

сприяння демократичному саморухові суспільства. 

2919 
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Ж 68 

24 

Жигайло Н.І. Соціальна педагогіка. Навчальний посібник. - Львів: Новий Світ-2000,2007.-256 

с. 

У навчальному посібнику висвітлено необхідні студентам знання та вміння для усвідомлення 

сутності впливу середовища на соціальний розвиток особистості, для пошуку шляхів та 

засобів мінімізації шкідливого впливу оточення на фізичне, психічне та духовне здоров'я 

людей різних вікових категорій, а також забезпечення умов для повноцінної соціалізації 

особистості. 

1171 (ІПСП) 

Ж 74 

24 

Життєві кризи особистості: Наук.-методичний посібник: У 2 ч. Ч. 1: Психологія життєвих криз 

особистості / Ред. рада: В. М. Доній, Г. М. Несен, Л. В. Сохань. – К.: ІЗМН, 1998. – 360 с. 

Автори посібника – вчені Інституту соціології НАН України, Інституту педагогіки, Інституту 

політичної і соціальної психології АПН України, практичні працівники. Видання адресоване 

науковцям, педагогам, соціальним працівникам, тим, хто причетний до експерименту з 

проблем комплексної реабілітації дітей інвалідів, а також усім, хто цікавиться проблемами 

молоді та її індивідуального буття. 

2901 

Ж 74 

24 

Життєві кризи особистості: Наук-метод. посібник: У 2 ч. Ч. 2. Діти і молодь у кризовому 

суспільстві: технології допомоги і підтримки / Ред. рада: В.М. Доній, Г.М. Несен, Л.В. Сохань. 

– К.: ІЗМН, 1998. – 568 с.  

2896 

З-15 

24 

Заверико Н.В. Комплексні завдання з соціальної педагогіки: Навчальний посібник / 

Н.В.Заверико, О.В. Пономаренко. – Запоріжжя: ЗДУ, 2003. - 41 с. 

До посібника включено методичні матеріали для проведення олімпіад та конкурсів з 

соціальних педагогіки. 

2784 

З-13 

24 

Заверико Н.В. Соціальна педагогіка. Навчальний посібник. - К.: Видавничий Дім „Слово", 

2011. - 240 с. 

Посібник відповідає програмі підготовки бакалаврів із соціальної педагогіки і включає тексти 

лекцій, плани практичних та семінарських занять, контрольні питання, літературу до чотирьох 

модулів, а також варіанти завдань для іспитів. 

1373 (ІПСП) 

З-13 

24 

Заверико Н.В. Соціальна педагогіка / Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів 

факультету СПП з курсу «Соціальна педагогіка» - Запоріжжя: ЗДУ, 1999. – 34 с.  

 Методичні рекомендації включають плани семінарських та практичних занять з курсу 

«Соціальна педагогіка», питання для самоконтролю, а також тематику рефератів та курсових 

робіт, список основної та допоміжної літератури. 
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б/н (ІПСП) 

З-13 

24 

Заверико Н.В. Соціальна педагогіка: навчальний посібник / Н.В. Заверико – Запоріжжя: 

Запорізький національний університет, 2011. – 260 с. 

Посібник відповідає програмі підготовки бакалаврів із соціальної педагогіки і включає тексти 

лекцій, плани практичних та семінарських занять, контрольні питання, літературу до чотирьох 

модулів, а також варіанти завдань для іспитів. 

1269 (ІПСП) 

З-14 

24 

Загвязинский В.И., Зайцев М.П.. Кудашов Г.Н., Селиванова О,А., Строков Ю.П. Основы 

социальной педагогики: Учебное пособие для студентов педагогических вузов и колледжей / 

Под ред. П.И. Пидкасистого. — М.: Педагогическое общество России, 2002. — 160 с. 

В пособии раскрыты исторические и социальные истоки социальной педагогики, ее основные 

понятия и функции, особенности социально-педагогической работы в различных институтах 

воспитания, в том числе Б общественных организациях и объединениях молодежи. Особое 

внимание уделено процессу социализации к социальному воспитанию в семье. 

2337; 4393 

З-38 

24 

Захаров А.И. Предупреждение отклонений в поведении ребенка. – 3-е изд., испр. – СПб.: 

Союз, 2000. – 224 с. 

Книга является монографическим исследованием причин нервнох нарушений у детей и 

прежде всего неврозов и путей их предепреждения и коррекции, отражая многолетний опыт 

автора в данной области. 

1248 

З-41 

24 

Збірник наукових праць – Хмельницький, 2003 

б/н (ІПСП) 

З-43 

24 

Звєрєва І.Д. Соціально - педагогічна робота з дітьми та молоддю в Україні: теорія і практика: 

Монографія. – К.: Правда Ярославичів, 1998. – 333 с. 

У монографії досліджуються загальнотеоретичні та прикладні аспекти розвитку соціально - 

педагогічної роботи з дітьми та молоддю в Україні у ХХ столітті, визначено її головні 

тенденції та закономірності, чинники та пріоритетні напрями. Зроблено аналіз етапів 

становлення соціальної педагогіки та соціальної роботи в Україні, сформульовано понятійно-

термінологічний апарат соціально-педагогічної діяльності як основи соціальної роботи, 

розкрито суть моделей, програм, проектів її організації у сучасних умовах, показано 

можливості взаємозв’язку державних, громадських та благодійних організацій та фондів у 

соціальній профілактиці, соціальному обслуговуванні, соціальній адаптації та соціальній 

реабілітації різних категорій дітей і молоді. 

84 

З-66 

24 



697 

 

Зиятдинова Ф.Г. Социальные проблемы образования. - М.: Российск. гос. гуманит. ун-т, 1999. 

- 282 с. 

Автор рассматривает социальные проблемы системы образования и его субъектов через 

призму социальной политики, осуществляемой применительно к образовательной сфере. 

Анализируются причины многолетнего напряжения и противоречий, не способствующих 

повышению эффективности деятельности образовательного комплекса страны. Опираясь на 

результаты социологических исследований, автор обозначает актуальные проблемы развития 

образования в трансформирующемся российском обществе, выявляет опасные по своим 

социальным последствиям тенденции селекции и дифференциации по имущественному 

признаку через систему образования. 

1925 

И 20 

24 

Иванов А. В. Социальная педагогика: Учебное пособие / А. В. Иванов и др.; под общ. ред. 

проф. А. В. Иванова. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2010. — 424 с.  

В учебном пособии раскрываются основные теоретико-методологические характеристики 

социальной педагогики как научной отрасли, существенно дополняющие содержание 

социализации, социально-педагогической поддержки личности, рассматриваются аспекты 

социально-правовой защиты детства, инновационные процессы в социальной педагогике, 

особенности работы с разными категориями детей в разных типах образовательных 

учреждений и семье. 

1166 (ІПСП) 

И 20 

24 

Иванов А.В. Социальное воспитание в культурной среде образовательно-воспитательных 

учреждений и организаций: Учебное пособие. – М., 2009. - 240 с. 

Курс «Социальное воспитание в культурной среде образовательно-воспитательных 

учреждений и организаций» является одной из новых учебных дисциплин. Данное учебное 

пособие разработано в соответствии с Государственным образовательным стандартом 

высшего профессионального образования РФ по специальности 031300 «Социальная 

педагогика», утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 677пед/сп от 31.01.2005 г., федеральный компонент ДПП.Ф.01 (блок4) 

Социальная педагогика. 

1158 (ІПСП) 

И 73 

24  

Інтегрований курс соціально-педагогічної теорії і практики / Навч. посіб./ Південноукр. держ. 

пед. ун-т (Одеса) / Біла О. О., Богданова І. М., Курлянд З. Н. та ін. / За ред. І. М. Богданової. — 

Одеса: Пальміра, 2005. — 538 с. 

Навчальний посібник пропонує інтеграцію актуальних питань соціаль- но-педагогічної теорії і 

практики у вигляді навчальних курсів: "Вступ до спеціальності", "Соціальна педагогіка", 

"Технології соціально-педагогічної діяльності", "Соціальна робота в Україні", "Соціальна-

педагогічна профілактика правопорушень". 

б/н (ІПСП); 1284 (ІПСП) 

К 20 

24 

Капська А.Й. Соціальна педагогіка:  Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 256 

с. 
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Підручник має за мету допомогти студентам, соціальним педагогам і соціальним працівникам 

розширити знання про новий напрямок у науці-соціальну педагогіку. Розглянуто широке коло 

теоретичних питань, пов’язаних із створенням умов для соціального становлення 

особистостей. 

3127 

К 26 

24 

Карпенко О. Г. Професійна підготовка соціальних працівників в умовах університетської 

освіти: науково-методичний та організаційно-технологічний аспекти: Монографія. / За 

редакцією С. Я. Марченко. – Дрогобич: Коло, 2007. – 374 с. 

У монографії представлено теоретичні засади професійної підготовки соціального працівника; 

обґрунтовано теоретико-методологічні і практичні вимоги до діяльності фахівця в соціальній 

сфері; здійснено предметно-стуктурний і ціле змістовий аналіз підготовки майбутнього 

соціального працівника у вищі\й педагогічній школі; окреслено шляхи формування 

професійно-особистісних якостей соціального працівника в умовах теоретичної та практичної 

тпідготовки та його вплив як суб’єкта на негативні процеси у соціумі; визначено соціально 

педагогічні умови ефективного функціонування системи професійної підготовки соціальних 

працівників. 

б/н(ІПСП) 

К 56 

24 

Коваль Л.Г. Соціальна педагогіка /соціальна робота: Навч. посіб. / Л.Г. Коваль, І.Д. Звєрєва, 

С.Р. Хлєбін. – К., 1997. – 390 с. 

У посібнику розкриваються проблеми соціальної педагогіки та соціальної роботи з 

урахуванням вітчизняного та зарубіжного досвіду її організації. Особливу увагу приділено 

проблемам становлення й розвитку соціальної педагогіки та соціальної роботи в Україні; 

розкрито зміст, принципи, форми та методи соціалізації особистості у різних осередках та 

соціальних інституціях. 

2128 

К 56 

24 

Ковнина І.М Підготовка студентів до соціально-правового захисту особистості Навчально-

методячний посібник / За заг ред. А.Й.Капськоі. -вид 2-ге, пєреробл. -К.: НПУ, 2005,- 106 с. 

Навчально-методичний посібник вмішує основні теоретичні положення соціально-правового 

захисту дітей та молоді в Україні, розкриває методику і технології роботи соціальних 

педагогів з даною категорією населення. Пропонуються методичні матеріали до курсу 

„Основи соціально-правового захисту особистості", проблемні питання для самостійної 

роботи студентів.. 

768 (ІПСП) 

К 60 

24 

Колесникова О. В. Соціальна, соціально-педагогічна і психологічна робота в школі: оглядовий 

аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду: [науково-методичні матеріали] / О.В.Колесникова 

/ [ред. І.М. Трубавіної]. - Харків: ТОВ «Славена». - 2010. -136 с. 

У науково-методичних матеріалах подано оглядову ретроспективу становлення і розвитку 

системи соціальної, соціально-педагогічної і психологічної роботи у вітчизняній школі та 

школі зарубіжжя, що охоплює хронологічний ряд від праслов'янства і античності до 

сьогодення (до 2010 року). Представлено новітні тенденції щодо організації і здійснення 
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специфічної комплексної діяльності в умовах школи нового покоління, що зорієнтована на 

особистість дитини як такої, реалізацію і захист її конституційних прав, базових свобод і 

законних інтересів, на задоволення її потреб різного порядку. Матеріали будуть цікавими і для 

науковців з галузей загальної педагогіки й історії педагогіки, і для фахівців із соціально-

педагогічної, психологічної теорії і практики. Розраховані на аспірантів та студентів вищих 

навчальних закладів, що спеціалізуються в галузях педагогічних наук, будуть корисними і для 

працівників загальноосвітніх шкіл (керівників установ, соціальних педагогів і практичних 

психологів, класних керівників, інших посадовців), що забезпечують у навчальних закладах 

організацію і здійснення відповідної діяльності в її різних напрямах. 

1355 (ІПСП) 

К 63 

24 

Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні: Наук.-метод. О.Л. Колонко. – 

К.: Ред.. журн. „Дошкільне виховання”, 2003.- 243 с. 

„Коментар” – науково-методичний посібник, додаток до Базового компонента дошкільної 

освіти в Україні. Містить концептуальні засади модернізації дошкільної освіти в Україні; 

розкриває зміст і показники компетентності старшого дошкільника у сферах життєдіяльності 

„Природа”, „Культура”, „Людина” та „Я Сам”; дає характеристику зрілих форм логіко-

математичного та мовленнєвого розвитку дитини зазначеного віку; висвітлює напрями й 

шляхи реалізації особистісно орієнтованої дошкільної освіти; подає орієнтири побудови 

Державної базової програми розвитку особистості у дошкільному віці; визначає зміст 

провідних понять і категорій. 

4263 

К 64 

24 

Кононко О.Л. Соціально-емоційний розвиток особистості (в дошкільному дитинстві): Навч. 

посіб. для вищ. навч. закладів. – К.: Освіта, 1998. – 255 с. 

У навчальному посібнику висвітлено взаємозв’язок соціального та емоційного розвитку 

особистості на ранніх етапах онтогенезу, подано систему основних психологічних понять, 

розкрито закономірності соціально-емоційного становлення дошкільника в сім'ї та 

дошкільному закладі. 

3054; 528 (ІПСП) 

К 71 

24 

Косабуцкая С.А. Социальный педагог: введение в должность: Cб. материалов. – СПб.: КАРО, 

2002. – 272 с. 

Данный сборник помогает начинающим социальным педагогам на пути их 

профессионального становления. 

2483 

К 71 

24 

Косенчук О. Г. Методичний посібник. Соціально-педагогічна траєкторія розвитку сучасного 

лідера-старшокласника – Кривий Ріг: Діоніс, 2012. – 188 с. 

У методичному посібнику представлені соціально-педагогічні умови формування лідерських 

якостей старшокласників у діяльності міських органів учнівського самоврядування; 

підготовка соціальних педагогів загальноосвітніх навчальних закладів до роботи з лідерами 

учнівського самоврядування; критерії, відповідні показники сформованості лідерських 

якостей старшокласників і типи прояву таких якостей; модель формування лідерських якостей 
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старшокласників у діяльності міських органів учнівського самоврядування; уточнено сутність 

таких понять: «лідерство», «лідер», «лідерські якості старшокласників». 

1483 (ІПСП) 

Л 6 

24 

Липский И.А., Липский С.И. Социальная педагогика. Диссертационные исследования (1971 – 

2007 гг.): Научно-информационное пособие для докторантов, аспирантов и соискателей 

ученых степеней. – М.: Институт семьи и воспитания РАО, 2008. – 158 с. 

957 (ІПСП) 

Л 61 

24 

Липский С.И. Социальная педагогика. Социальная работа. Диссертационнные исседования 

(1971 – 2005 гг.): Научно-информационное пособие для докторантов, аспирантов и 

соискателей ученых степеней. – М.: ГосНИИ семьи и воспитания, 2007. –254с.  

962 (ІПСП) 

Л 69 

24 

Логвиненко Т. О. Соціальна педагогіка: практикум: [навч. посіб. для студентів вищих 

навчальних закладів] / Т. О. Логвиненко – Дрогобич: Посвіт, 2012. – 320 с. 

Навчальний посібник містить теоретичні та практичні матеріали, необхідні для ефективної 

організації самостійної роботи майбутніх соціальних педагогів: опорні знання, ключові 

поняття, термінологічний словник, методичні поради, питання та завдання для виконання, 

тематику рефератів, доповідей, повідомлень, питань для самоконтролю, набір фрагментів із 

оригінальних педагогічних творів вітчизняних та зарубіжних авторів, педагогічні ситуації та 

задачі, рекомендовану для опрацювання літературу. 

1456 (ІПСП) 

Л 70 

24 

Лодкина Т. В. Социальная педагогика: Защита семьи и детства: Учеб. пособие для студ. высш. 

учеб. заведений. – М.: Издательский центр „Академия”, 2003. – 192 с. 

В учебном пособии рассматривается целостная модель деятельности семейного социального 

педагога как посредника во взаимодействии личности, семьи, общества. 

3882; 4367; 110 (ІПСП) 

 

М 25 

24 

Мардахаев Л.В. Социальная педагогика: Учебник. – М.: Гардарики, 2003. – 269 с. 

570 (ІПСП); 795 

М 48 

24 

Мельничук І.М. Теорія і практика професійної підготовки майбутніх соціальних працівників 

засобами інтерактивних технологій [монографія]. – Тернопіль: Економічна думка, 2010. – 326 

с. 

У монографії розглядаються актуальні питання професійної підготовки майбутніх соціальних 

працівників засобами інтерактивних технологій у вищій школі; обґрунтовуються філософсько-

методичні засади соціальної роботи; визначаються особливості підготовки соціальних 

працівників до професійної діяльності та прогресивні тенденції інноватизаціїї навчання 

студентів спеціальності «Соціальна робота». На основі теоретико-методологічного аналізу 
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педагогічних технологій інтерактивного навчання розглянуто застосування засобів 

інтерактивних технологій оптимізує процеси професіогенезу майбутніх соціальних 

працівників у ВНЗ. 

1207 (ІПСП) 

М 53 

24 

Мерзликина Н.И., Мурадова Е.О. Шпаргалки по социальной педагогике. – М., 2006. – 64 с. 

б/н (ІПСП) 

М 54 

24 

Методология и методы социально-педагогических исследований: Науч., учеб.-метод. пособ. 

для студентов, магистров, аспирантов и специалистов в области воспитания и образования, 

соц. педагогов и соц. работников / М-во образования и науки Украины; Авторы-сост. 

С.Я.Харченко, Н.С.Кратинов, В.А.Кратинова. – Луганськ: Альма-матер, 2001. – 216 с. 

Книга подготовлена как научное и учебно-методическое пособие. Научный характер пособия 

определяется тем, что впервые с точки зрения методологи многоуровнего похода 

рассматриваются проблемы социальной педагогики; учебный аспект раскрывается в 

лекционной форме подачи содержания, именного указателя. 

982 

М 54 

24 

Методи роботи соціального педагога: матеріали творчої групи соціальних педагогів / Ганна 

Бондаренко та ін.. – К.: Редакції загальнопед. газет, 2012. – 96 с. 

Вміщено матеріали з досвіду роботи творчої групи соціальних педагогів із питань 

практичного застосування найбільш ефективних методів роботи соціального педагога 

загальноосвітнього закладу. Крім того, представлено рекомендації для соціальних педагогів, 

які мають невеликий досвід роботи. 

1499 (ІПСП) 

ББК 74.5 

24 

Методика організації неформальної освіти студентів із питань міжкультурної 

толерантності : Методичні рекомендації / Авт.-упоряд.  В.М.Мишківська, І.М.Палько. – 

Житомир,2011.-108с. 

 У посібнику подано модель організації неформальної освіти студентів із итань міжкультурної 

толерантності, аналізується її необхідність і методи та форми проведення. 

1665 

М 65 

24 

Мистецтво життєтворчості особистості: Наук.-метод. посібник: У 2 ч. Ч. 1: Теорія і технологія 

життєтворчості / ред. рада: В. М. Доній, Г. М. Несен, Л. В. Сохань – К., 1997.– 392 с. 

Тут вперше в науковій літературі системно викладено концепцію й технологію 

життєтворчості, теорію мистецтва життєтворчості, проаналізовано передовий досвід 

навчальних закладів України щодо втілення у навчальний процес нових технологій навчання й 

виховання молодого покоління громадян суверенної України напередодні ((І століття. 

2900 

М 71 

24 
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Мищик Л.И. Профессиональная подготовка социального педагога (педагогический, 

психологический и управленский аспекты) З.: ИПК «Запоріжжя», 1996 г. – 104 с. 

Автор виходить з точки зору, що соціальну педагогіку необхідно розглядати як науковий 

напрям, спеціальність і навчальну дисципліну, що найбільш ефективна підготовка соціально-

педагогічних кадрів відбувається в університеті, де створюється цілісна виховна система. 

826 (ІПСП) 

М 71 

24 

Міщик Л.І. Соціальна педагогіка: Досвід та перспективи. – Запоріжжя, 1999. – 248 с. 

В роботі автор розглядає соціальну педагогіку як спеціальність, основаної на реальних 

потребах суспільства, спеціалістів майбутнього, нового бачення аспектів цілісності освіти і 

виховання педагогічних кадрів нового покоління. 

765 

М 71 

24 

Міщик Л.І., Голованова Т.П., Васильєва В.В. Формування гендерної рівності майбутніх 

соціальних педагогів в умовах соціального партнерства «факультет – громадська організація» 

/ Монографія. – Запоріжжя: Вид-во «Просвіта», 2005. – 220 с. 

Досліджуються концептуальні питання гендерної рівності. 

828 (ІПСП) 

М 74 

24 

Моісеєнко К. Професійна діяльність соціального педагога: метод. посіб. / К. Моісеєнко. – К.: 

Шк. світ, 2009. – 120 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»). 

920 (ІПСП) 

М 79 

24 

Морально-етичні імперативи та розважально-рекреційна сфера в сучасному українському 

суспільстві / А.В. Алєксєва, Т.В. Бондар, Ю.М. Галустян та ін. – К.: ДІПСМ, 2005. – 104 с. 

4308 

М-89 

24 

Мудрик А.В. Социальная педагогика: Учеб. для пед. вузов / Под ред. В.А. Сластенина. – 3-е 

изд., испр. и доп. – М.: Академия, 2000. – 200 с. 

В учебнике воспитание рассматривается в контексте социализации: показывается влияние 

различных факторов на развитие детей, подростков, юношества; характеризуется 

государственная, региональная, муниципальная и локальная системы воспитания; 

раскрываются особенности и содержание семейного, религиозного и коррекционного видов 

воспитания; представлена методика социального воспитания в образовательных учреждений. 

902 

М 89 

24 

Мудрик А.В. Социальная педагогика: Учеб. для студ. пед. вузов / Под ред. В.А. Сластенина. – 

2-е изд., испр. и доп. – М.: Академия, 2000. – 192 с. 

242 (ІПСП); б/н (ІПСП) 

М 91 

24 
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Мустафаева Ф.А. Основы социальной педагогики: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. завед. – 2-е 

изд., пере раб. и доп. – М.: Академический Проект, 2001. – 416 с. 

Рассматриваются теоретико – методологические и практические проблемы социальной 

педагогики в России и за рубежом. 

780 

 

Л 93 

24 

Навчально- методичний комплекс дисципліни «Людина в сучасному соціумі»: напрям 

підготовки 6.010106 «Соціальна педагогіка « ( освітньо-кваліфікацйний рівень «бакалавр») / 

[укл.Л.С.Неїжпапа ]. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова,2013.-88с. 

1669 

б/н 

Н 62 

24 

Никитина Л.Е. Социальная педагогика: Учеб. Пособ. Для вузов. – М.: Академический Проект, 

2003. – 272 с. 

В учебном пособии рассмотрены актуальные вопросы возникновения, становления, развития 

социальной педагоги как науки, области практической деятельности и образовательного 

комплекса. Особое внимание уделено дискуссионным вопросам в социальной педагогике, при 

этом автор анализирует имеющиеся позиции и высказывает собственные взгляды, предлагает 

новые подходы и определения. 

3026 

Н 62 

24 

Никитина Л.Е.Социальный педагог в школе. – М.: Академический Проект, 2003. – 112 с. 

Книга базируется на действующей квалификационной характеристике социального педагога, 

учебно-методических разработок Министерства образования  РФ и на практическом опыте 

социально-педагогической работы в образовательной школе. 

3357; 239 (ІПСП) 

Н 62 

24 

Никулина О. М., Смотрова Л. Н. Социальная педагогика: конспект 703ац.703о / О. М. 

Никулина, Л. Н. Смотрова, — М.: Высшее образование, 2007. — 256 с.  

Непосредственной сдаче экзамена или зачета по любой учебной дисциплине всегда 

предшествует краткий период, когда студент должен сосредоточиться, систематизировать 

свои знаним. Выражаясь компьютерным языком, он должен «вывести информацию из 

Долговременной памяти в оперативную», сделать ее готовой к немедленному и эффективному 

использованию. Специфика периода подготовки к экзамену или зачету заключается в том, что 

студент уже ничего не изучает (для этого просто нет времени): он лишь вспоминает и 

систематизирует изученное. 

4426 

О-34 

24 

Овчарова Р.В. Справочная книга социального педагога. – М.: Сфера, 2001. – 480 с. 

Эта книга расскажет о том, кто такой социальный педагог: какими качествами должен он 

обладать; каковы секреты его профессиональных технологий; кто нуждается в социально-
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педагогической поддержке; что такое социально-педагогическая диагностика; с кем 

профессионально взаимодействует социальный педагог. 

1477; 126 (ІПСП); 458 (ІПСП) 

О-64 

24 

Организация социально-педагогической работы в учреждениях образования : учеб.-метод. 

Пособие / авт.-сост. Т.С. Капелевич. — Минск : Новое знание, 2007. — 346 с.  

Цель предлагаемого издания — познакомить будущих, начинающих и практикующих 

социальных педагогов с практическими аспектами социально-педагогической работы в 

учреждениях образования. В разделе I пособия дано описание методики работы социального 

педагога. В разделе II в помощь социальному педагогу приведено большое количество 

практических разработок (примеры планов, программ, бланков, карточек, анкеты, тесты), в 

том числе до подготовке учащихся к самостоятельной и семейной жизня (согласно 

последним-нормативным документам Министерства образования Республики Беларусь). 

4441 

О- 64 

24 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ВІДПОЧИНКОВА СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА (методичні 

рекомендації для організаторів та студентів спеціальностей «Соціальна педагогіка» та 

«Соціальна робота»») – Тернопіль: ТДПУ, 2000 – 88 с. 

81 (ІПСП) 

О- 64 

24 

Організація наскрізної практики студентів за спеціальністю 6.010106 « Соціальна педагогіка» 

(методичні рекомендації) / За 704а. 704ац.. Капська А. Й. – К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 

2009. – 32 с.  

Методичні рекомендації містять вказівки щодо організації всіх видів практики за 

спеціальністю «Соціальна педагогіка», завдання, які студент повинен виконати під час 

проходження практики, вимоги до змісту оформлення звітності про проходження практики.  

б/н (ІПСП) 

О-82 

24 

Отечественная социальная  704ац.704огіка: Хрестоматия: Учеб. Пособ. Для студ. Высш. Учеб. 

Заведений / Сост. И 704ац.. Предисл. Л.В. Мардахаев. – М.: «Академия», 2003. – 384 с. 

В хрестоматию включены произведения известных и малоизвестных авторов по 

педагогическим, психологическим и философским проблемам, отражающие развитие 

социально-педагогической мысли. Пособие составлено с учетом задач учебного курса истории 

социальной педагогики. 

3494 

П 14 

24 

Пальчевський С. С. Соціальна педагогіка: Навчапьний посібник—К.: Кондор, 2005.— 560 с. 

171 (ІПСП); 4444 

П 25  

24 

Пенішкевич Д.І., Тимчук Л.І. Соціальна педагогіка: Модульна технологія навчального курсу: 

рек. М-вом освіти і науки України як навч. Посібник для студ. Вищ. Навч. Закладів / Д.І. 

Пенішкевич, Л.І.Тимчук. – Чернівці: Чернівецький 704ац.. ун-т, 2010.-496 с. 
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У посібнику розкриваються наукові основи соціальної педагогіки, теоретичні засади й 

особливості практичної взаємодії соціального педагога з різними категоріями населення. До 

кожної теми пропонуються навчальні й практичні завдання, завдання для науково-дослідної 

роботи студентів. 

1157 (ІПСП) 

П 25 

24 

Пенішкевич О.І., Тимчук Л.І. Соціальна педагогіка: Модульна технологія вивчення 

навчального курсу. Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2007. – 336 с. 

925 (ІПСП) 

П 26 

24 

Перші кроки у науку: соціальна педагогіка. Програма студентської науково-практичної 

конференції 19 травня 2011 року. – К., 2011. – 14 с. 

б/н (ІПСП) 

 

Н 45 

24 

Неїжпака Л.С. Педагогічне забезпечення професійного самовизначення майбутніх 

соціальних педагогів : методичні рекомендації / за ред..проф. Р.Х.Вайноли. – К.: НПУ імені 

М.П.Драгоманова ,2013.-104с. 

1666 

П 35 

24 

Питюков В.Ю. Основы педагогической технологии: Учебно-метод. пособ. - 3-е изд., испр. и 

доп. – М.: Издательство «Гном и Д», 2001. – 192 с. 

Книга освещает одну из самых сложных сторон воспитательной деятельности – искусство 

прикосновения к личности. 

1272 

П 84  

24 

Професійна підготовка соціального педагога : теоретико – практичний контекст : Колективна 

монографія / О. Величко, О Гуренко, Н. Захарова, М. Іванова, В. Котляр, М. Мішечкіна, К. 

Петровська, І. Сизоненко, А. Тургенєва / За заг. ред. к. пед. наук, доц.. О. Гуренко. – Донецьк : 

2013. – 332 с. 

У монографії висвітлено особливості професійної підготовки соціального педагога з огляду на 

сучасні освітні парадигми та соціокультурні умови, розглянуто актуальні проблеми соціально-

педагогічної діяльності та шляхи їх розв’язання. 

1591 

П 39 

24 

Плоткин М.М. Социальное воспитание школьников: Монография. – М.: Изд-во Института 

педагогики социальной работы, 2003. – 200 с. 

В монографии предпринята попытка научного осмысления феномена социального воспитания 

школьников на этапе модернизации российского общества и системы образования. 

Социальное воспитание рассматривается как первостепенный приоритет в образовании; 

показаны исторические предпосылки и современные тенденции развития социального 

воспитания в России; раскрывается комплексный характер социально-педагогического 
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исследования социального воспитания. Предпринята попытка разработки концепции 

социального воспитания школьников в условиях модернизации российского общества. 

2657 

П 44 

24 

Поддубная Т. Н. Справочник социального педагога: защита детства в Российской Федерации 

/Т.Н. Поддубная, А.О. Поддубный; науч. ред. , P.M. Чумичева. — Ростов н/Д: Феникс, 2005. — 

473 

3774 

П 50 

24 

Поліщук В.А. Теорія і методика професійної підготовки соціальних педагогів в умовах 

неперервної освіти: Монографія/ За ред.. Н.Г. Ничкало. – Тернопіль: ТНПУ, 2006. – 424 с. 

765 (ІПСП) 

24 

Полякова О.М. Методика викладання соціально-педагогічних дисциплін : навч .-метод.посіб./ 

[Полякова О.М., Сбруєва А.А., Луценко О.А., та ін.]; за заг. ред. О.М.Полякової. – Суми : Вид-

во Сум ДПУ імені А.С.Макаренка, 2013.-188с 

 

Даний посібник покликаний сприяти поповненню навчально-методичного забезпечення 

викладання навчального предмету «Методика викладання соціально-педагогічних дисциплін», 

що є нормативним структурним компонентом навчального плану для студентів соціально-

педагогічного фаху за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр».  

1615 

 

П 68 

24 

Проблеми педагогічних технологій: Збірник наукових праць / Академія педагогічних наук 

України Волинський державній університет ім. Лесі Українки; Гол. ред. В.С. Зубович. – 

Луцьк: Волинський академічний дім, 2004. – 245 с. 

У цьому номері наукового збірника подаються статті науковців, викладачів, аспірантів 

навчальних закладів освіти, в яких здійснюється підготовка соціальних педагогів та 

соціальних працівників. 

3909; 69 (ІПСП) 

П 78 

24 

Проблеми педагогічних технологій: збірник наукових праць. випуск 2 – Луцьк, 2002 

1776 

П 78 

24 

Проблеми педагогічних технологій: Збірник наукових статей / Гол. ред. В. Зубович. – Луцьк, 

2003. – Випуск 1. – 283 с. 

У цьому числі наукового збірника “Проблеми педагогічних технологій” подаються програми 

спеціальних навчальних курсів, котрі читаються у ході підготовки фахівців із спеціальностей 

“Соціальна педагогіка” і “Соціальна робота”. Визначено зміст навчальних курсів, а навчально-

тематичний план зорієнтовано на впровадження в лекційних та практичних заняттях із 

студентами інноваційних підходів до їх фахового навчання. 

2889 
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П 84 

24 

Професія соціальний педагог / Упоряд.: О. Плавник; За заг. ред. К. Шендеровський, І. Ткач. – 

К.: Плавник, 2006. – 112 с. 

У книзі подаються матеріали про особливості професійної діяльності соціального педагога; 

ведення облікової документації, якою користується соціальний педагог. Розкрито різні види 

технологій соціальної роботи. Представлені рекомендації для різних вікових груп, категорій 

клієнтів та визначено ряд основних понять. 

4119; 760; 20 (ІПСП); 238 (ІПСП) 

П 84 

24 

Професія соціальний працівник / Упоряд.: С.Максименко, О. Главник, За заг. ред. К. 

Шендеровський, І. Ткач – К.: В. Главник, 2005. – 112 с. 

У книзі подаються матеріали про особливості професійної діяльності соціального педагога; 

ведення облікової документації, якою користується соціальний педагог. Розкрито різні види 

технологій соціальної роботи. Представлені рекомендації для різних вікових груп, категорій 

клієнтів та визначено ряд основних понять. 

3947 

П 86 

24 

Психологія і педагогіка життєтворчості: Навч.-метод. посібник / Ред. рада: В.М. Доній, Г.М. 

Несен, Л.В. Сохань. – К., 1996. – 792 с. 

Увага приділяється різним аспектам життєвого шляху особистості; реалізація її творчого 

потенціалу, культурі життєвого самовизначення. У посібнику розкривається технологія 

програмно-цивільного управління виховним процесом. 

2897 

П 86 

24 

Психолого-педагогічні засади професійного становлення особистості практичного психолога і 

соціального педагога в умовах вищої школи / Тернопільський державний педагогічний 

університет ім. В.Гнатюка. – Тернопіль, 2003. – 264 с. 

2755; 2756 

 

П 86 

24 

Психолого-педагогічні засади професійного становлення особистості практичного психолога і 

соціального педагога в умовах вищої школи / Тернопільський державний педагогічний 

університет ім. В. Гнатюка. - Тернопіль, 2003. – 272 с. 

2754 

Р 13 

24 

Рабочая книга социального педагога / Авт.-сост. Е.А. Романова, А.Б. Малюшкин. – М.: ТЦ 

Сфера, 2002. – 144 с. 

Рабочая книга охватывает основные виды деятельности социального педагога в школе: анализ 

работы за прошлый учебный год, планирование, наблюдение за учащимися, посещение семей, 

взаимодействие с внешкольными учреждениями. 

2950 

Р 31 
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24 

Реабілітаційна моціально-педагогічна практика: (методичні рекомендації для організаторів та 

студентів спеціальностей «Соціальна педагогіка» та «Соціальна робота») / Горбоніс Т.В., 

Денисюк С.В. —Тернопіль: ТДПУ, 2002. — 76 с. 

У методичних рекомендаціях розкрито мету, завдання, функції реабілітаційної соціально-

педагогічної практики; основні вміння, якими повинні володіти студенти для виконання 

корекційно-реабілітаційної функції; специфічні особливості реабілітаційної діяльності 

(охарактеризовано види, мету, основні завдання, принципи, визначено суб’єкти, об’єкти, 

предмети, моделі реабілітаційної діяльності, сформульовано вимоги до професійної діяльності 

та особистісних якостей спеціаліста-реабілітолога). 

4341 

Р 31 

24  

Реабілітаційна педагогіка на рубежі ХХІ століття: Наук.-метод. зб. У 2-х ч.: Ч. 1 / Ред. рада: В. 

М. Доній, Г. М. Несен, І. Г. Єрмаков. – К.: ІЗМН, 1998. – 320 с. 

В основу науково-методичного збірника покладено матеріали Всеукраїнської науково-

практичної конференції “Реабілітаційна педагогіка на рубежі ((І століття”, яка відбулася у 

жовтні 1997 року у Хортиць кому навчально-реабілітаційному багато профільному центрі (м. 

Запоріжжя). 

2898; 2899 

Р 95 

24 

Рылеева Е.В., Барсукова Л.С. Управление качеством социального развития воспитаников 

дошкольного образовательного учереждения: Пособие для руководителей и методистов. – 2-е 

изд., испр. – М.: Айрис-пресс, 2004. – 64 с. 

Социальное воспитание дошкольников – одна из ключевых проблем, стоящих перед 

современной дошкольной педагогикой. Предлагаемое пособие содержит инструментарий 

управления качеством социального развития воспитанников дошкольного образовательного 

учреждения и предполагает контроль работы воспитателей в этом направлении. 

2867 

С 14 

24 

Садовникова Е.М. Шпаргалки по социальной педагогике. – М., 2006. – 40 с. 

2639 

С 20 

24 

Сарапулова Є.Г. Психолого-педагогічні основи навчально-виховної діяльності гувернера: 

Монографія. – К.: МАУП, 2003. – 264 с. 

У монографії подано результати багаторічних наукових досліджень автора маловідомого для 

нинішньої української педагогіки питання індивідуального гувернерського виховання й 

навчання дитини в домашніх умовах. Вивчено й узагальнено літературу з питань виникнення і 

розвитку гувернерства у світі та в Україні зокрема. 

3515 

С 28 

24 

Сейко Н. А. Соціальна педагогіка: Методичний посібник. – Житомир: Житомир. держ. пед. 

ун-т, 2002. – 260 с. 

У посібнику розкривається сутність та специфіка соціальної педагогіки як наукової 
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дисципліни та сфери практичної професійної діяльності. 

б/н (ІПСП) 

С 29 

24 

Селевко Г.К. Социально-воспитательные технологии. М.: НИИ школьных технологий, 2005. 

176 с.  

Серия книг «Энциклопедия образовательных технологий» - расширенная и переработанная 

версия ранее издававшихся пособий «Современные образовательные технологии» (М.: 

Народное образование, 1998) и «Социально-воспитательные технологии» (М.: Народное 

образование 2002). В книгах представлены не только технологии обучения, но и 

воспитательные, социально-воспитательные и другие (всего около 500 образовательных 

технологий). 

2943 

С 34 

24 

Сисоєнко Н.В., Пакушина Л.З. Організація самостійної роботи студентів при вивченні курсу 

«Охорона праці в соціально-педагогічній сфері» / Н. В. Сисоєнко, Л.З. Пакушина. – Черкаси: 

Вид. від. Імені Богдана Хмельницького, 2010. – 104 с. 

б/н (ІПСП) 

С 41 

24 

Ситаров В.А. Педагогика и психология ненасилия в образовательном процессе: Учеб. пособие 

для студ. высш. пед. учеб. заведений / В.А.Ситаров, В.Г.  Маралов; Под ред. В.А. Сластенина. 

– М., 2000. – 216 с. 

В пособии даны теоретические основы педагогики и психологии ненасилия, показаны пути 

построения педагогического процесса, основанного на принципах ненасилия, представлены 

методика и технология ненасильственного взаимодействия педагогов и учащихся в учебно-

воспитательном процессе. 

1285 

С 41 

24 

Ситняківська С. М., Сейко Н. А. Актуальні проблеми соціальної педагогіки (Topical Issues of 

Social Pedagogics) : навчально-методичний посібник / С.М. Ситняківська, Н. А. Сейко. – 

Житомир : Вид-во ЖДУ ім.. І. Франка, 2012. – 165 с. 

Навчально-методичний посібник призначений для студентів магістратури спеціальності 

«Соціальна педагогіка», які починають вивчати фахові дисципліни англійською мовою. 

Побудований на засадах білінгвізму, він вміщує лекційний матеріал до курсу «Актуальні 

проблеми соціальної педагогіки» українською мовою з розширеною англійською анотацією, 

також теоретичні питання та творчі завдання англійською мовою. У посібнику вміщено 

українсько-англійський словник соціально-педагогічної термінології. 

1409 (ІПСП) 

С 44 

24 

Скок Г.Б. Как проанализировать собственную педагогическую деятельность:Учеб. пособ. для 

преподавателей / Отв. ред. Ю.А. Кудрявцев. – М.: Педагогическое общество России, 2001. – 

102 с. 
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Пособие поможет преподавателю проанализировать собственную деятельность и, если будет 

желание и необходимость, самостоятельно заняться ее корекцией в целях достижения 

высшего педагогического мастерства. 

1273 

С 69 

 

24 

Соціальна педагогіка: типові програми соціально-педагогічних дисциплін. / За ред..проф. 

А.Й.Каспійської. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова,2012.-380с. 

Типові програми для соціально-педагогічних дисциплін- це оновлений варіант відповідно до 

освітньо-професійних програм затверджених МОН молоді та спорту,експериментально 

перевірені в умовах Вищої школи України при підготовці соціальних педагогів. У кожній 

програмі визначено модулі та теми до кожного із них ; зазначений зміст  і оформлення лекцій 

та практичних занять ; запропоновано завдання для самостійної роботи студентів, а також 

різні форми контролю. 

1622 

24 

Социальная  педагогика : учебник для бакалавров / под. ред. В. И. Загвязинского. О. А. 

Селивановой. – М.: Издательство Юрайт. 2012. 2012. – 405 с. – Серия: Бакалавр 

В учебнике рассматриваются основние категории и функции социально-педагогической 

деятельности , принципы. Методы ыи социально-педагогического исследования. 

Охарактеризировани различние концепции и подходи к осуществлению профессиональной 

деятельности в разних сферах и отраслях, дано описание характеристики социально-

педагогических технологий и специфики профессионального взаимодействия социального 

педагога с различними категориями клиентов. 

1383 (ІПСП) 

С 69 

24 

Социальная педагогика: Учебник для бакалавров / Под ред. докт. пед. наук Л. Е. Сикорской. – 

М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2013. – 280 с. 

Содержание учебника раскрывает сущность социально—педагогической деятельности 

социальных работников в рамках следующих разделов: теоретические основы социальной 

педагогики; педагогика социального развития личности; педагогика социальной среды; 

социально-педагогическое сопровождение жизнедеятельности людей в трудной жизненной 

ситуации; социально-педагогическая работа с зависимостями; социальный педагог 

(профессиональный портрет; практический инструментарий социального педагога; социально-

педагогический компонент деятельности социального работника). 

1489 (ІПСП) 

С 69 

24 

Социальная педагогика. Экзаменационные ответы. – М.: «Ответ», 2008. – 32 с. 

б/н (ІПСП) 

С 69 

24 

Социальная педагогика: Конспект лекций / Авт.-сост. В.А. Титов. – М.: «Приор-издат», 2003. – 

160 с. 

Даная книга не является альтернативой учебника для получения фундаментальных знаний, но 

служит пособием для успешной сдачи экзаменов. 
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3881 

С 69 

24 

Социальная педагогика: Курс лекций: Учеб. пособие для студ. учеб. заведений / М.А. 

Галагузова. – М.: ВЛАДОС, 2001. – 416 с. 

Учебное пособие представляет собой курс лекций, в которых рассматриваются культурно-

исторические традиции возникновения социальной педагогики, ее категории и принципы. 

Методы социально-педагогических исследований  и особенности работы социального 

педагога с различными категориями детей. 

2180; 180 (ІПСП) 

С 69 

24 

Социальная педагогика: Учебн. пособие / Под ред. В.А.Никитина. – М.: ВЛАДОС, 2002. – 272 

с. 

Учебное пособие для студентов факультета социальной работы, а также практических 

работников в системе социальной защиты населения. 

1790 

С69 

24 

Соціальна педагогіка: навч. посіб. / [О. В. Безпалько, І. Д. Звєрєва, Т. Г. Веретенко]; за ред. О. 

В. Безпалько. – К. : Академвидав, 2013. – 312с. 

У пропонованому навчальному посібнику  розкрито теорію, методологію, практичні підходи, 

досвід і проблеми соціального виховання особистості за різних умов і в різних середовищах. 

1477(ІПСП) 

С 691 

24 

Социальное воспитание в учреждениях дополнительного образования детей: Учеб. пособие 

для студ. пед. вузов / Б. В. Куприянов, Е.АХалина, Н.Г.Крылова, О. В.Миновская: Под ред. А. 

В. Мудрика. — М.: Издательский центр «Академия», 2004. — 240 с. 

В учебном пособии дается характеристика учреждения дополнительного образования детей 

как воспитательной организации. Рассмотрены три основных направления социального 

воспитания: организация социального опыта, образование, индивидуальная педагогическая 

помощь. В приложении представлены: типология форм организации совместной деятельности 

воспитателей и воспитанников, структура программы дополнительного образования, 

примерная структура программы социального воспитания в учреждении дополнительного 

образования детей организация социального опыта), информационная карта программы 

дополнительного образования и др. 

1392 

С 69 

24 

Социальный педагог в школе (из опыта работы) / авт. – сост. Л.Д. Баранова. – Волгоград: 

Учитель, 2008. – 187 с.  

979 (ІПСП) 

С 69 

24 

Социальный педагог в школе (из опыта работы) / авт. – сост. Л.Д. Баранова. – Волгоград: 

Учитель, 2008. – 187 с.  

979 (ІПСП) 
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С 69 

24 

Соціальна педагогіка. Навчально-методичний комплекс / За ред. А. Й. Капської - К., 2003. – 

338 с. 

4587 

С 69 

24 

Соціальна педагогіка. Навчально-методичний посібник / За заг. ред. А Й Капської. — К-: 

ІЗМН, 1998. - 220 с. 

У посібнику подаються кваліфікаційні характеристики спеціаліста "Соціальний педагог", 

обгрунтування, зміст і структура навчального плану зі спеціальності 7.01.01.06 "Соціальний 

педагог". Визначено зміст навчальних курсів, форми лекційних і практичних робіт зі 

студентами; запропоновано нові підходи до фахового навчання студентів. 

354; 22 (ІПСП) 

С 69 

24 

Соціальна педагогіка. Підручник / За редакцією професора Капської А. Й. - К.: Центр 

навчальної літератури, 2006. – 468 с. 

Підручник має за мету допомогти студентам, соціальним педагогам і соціальним працівникам 

розширити знання про новий напрямок у науці - соціальну педагогіку. Розглянуто широке 

коло теоретичних питань, пов'язаних зі створенням умов для соціального становлення 

особистості. Корисні знання одержать практики щодо особливостей соціально-недагогічної 

роботи з різним контингентом дітей та молоді, які потребують допомоги, підтримки і захисту. 

б/н (ІПСП) 

С 69 

24 

Соціальна педагогіка: збірник програм для підготовки бакалаврів. – Чернівці, 2009. – 344 с. 

926 (ІПСП) 

С 69 

24 

Соціальна педагогіка: категорії та поняття: Словник / Автори-уклад. Н.А. Сейко, С.М. 

Коляденко. – Житомир, 1999. – 55 с. 

У словнику подається тлумачення головних категорій та понять соціальної педагогіки. 

1567 

С 69 

24 

Соціальна педагогіка: Навчальний посібник / За ред. А.Й.Капської - К., 2000. – 264 с. 

Навчальний посібник має за мету допомогти студентам, соціальним педагогам і соціальним 

працівникам розширити знання про новий напрямок у науці соціальну педагогіку. Розглянуто 

широке коло теоретичних питань, пов’язаних із створенням умов для соціального становлення 

особистості. 

136 (2 прим.); 321 (ІПСП) 

С 11 

24  

Соціальна педагогіка: Навчально-методичний комплекс. Авторський колектив / За ред. А. Й. 

Капської. - Том 2. - К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2005. - 338 с. 

Навчально-методичний комплекс - результат десятирічної роботи колективу кафедри, 

апробований в теоретичному і практичному плані в умовах вищої школи У посібнику 
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пропонується структура і зміст навчального плану зі спеціальності "Соціальний педагог. 

Практичний психолог". Визначено зміст і форми лекційних і практичних занять; 

запропоновано завдання для самостійної роботи студентів та різноманітні форми контролю 

б/н (ІПСП) 

С 69 

24 

Соціальна педагогіка: Навчально-методичний комплекс. Авторський колектив / За ред. А. Й. 

Капської - Том 2. - К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2005. - 338 с. 

Навчально-методичний комплекс - результат десятирічної роботи колективу кафедри, 

апробований в теоретичному і практичному плані в умовах вищої школи. У посібнику 

пропонується структура і зміст навчального плану зі спеціальності "Соціальний педагог. 

Практичний психолог". Визначено зміст і форми лекційних і практичних занять; 

запропоновано завдання для самостійної роботи студентів та різноманітні форми контролю. 

б/н (ІПСП) 

С 69 

24 

Соціальна педагогіка: Навчально-методичний комплекс. Авторський колектив / За ред. А. Й. 

Капської - Том 1. - К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2005. - 302 с. 

Навчально-методичний комплекс - результат десятирічної роботи колективу кафедри, 

апробований в теоретичному і практичному плані в умовах вищої школи. У посібнику 

пропонується структура і зміст навчального плану зі спеціальності "Соціальний педагог. 

Практичний психолог". Визначено зміст і форми лекційних і практичних занять; 

запропоновано завдання для самостійної роботи студентів та різноманітні форми контролю. 

б/н (ІПСП) 

С 69 

24 

Соціальна педагогіка: Підручник. 4-те вид. виправ. та доп. / За ред. проф. А.Й. Капської. – К.: 

Центр учбової літератури, 2009. – 488 с. 

919 (ІПСП) 

С 11 

24 

Соціальна педагогіка: теорія і технології: Підручник / За заг. ред. І.Д. Звєрєвої. – К.: Центр 

навчальної літератури, 2006. – 316 с. 

У підручнику розглянуто широке коло теоретичних питань щодо основ соціальної  педагогіки, 

а також представлено інноваційні технології соціально-педагогічної діяльності. 

4142 

С 11 

24 

Соціальна педагогіка: теорія і технології: Підручник / За ред. І.Д.Звєрєвої — К.: Центр 

навчальної літератури, 2006. — 316 с. 

У підручнику розглянуто широке коло теоретичних питань щодо основ соціальної педагогіки, 

а також представлено інноваційні технології соціально-педагогічної діяльності. 

б/н (ІПСП) 

С 69 

24 

Соціальна робота та реабілітаційна педагогіка на порозі ХХІ століття.: Список літератури / 

Упор. І.Д.Звєрєва, Г.М. Лактіонова, І.Г. Єрмаков. - К., 1998. – 30 с. 

68;  69;  217;  70 
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С 69 

24 

Соціальний педагог – спеціаліст із соціального виховання : матеріали науково-практичної 

конференції. Присвяченої 20-річчю підготовеки соціальних педагогів у ХДАК, 15-річчю 

кафедри соціальної педагогіки, 27 жовтня 2001 р., / Під ред. Проф. А Рижанової та ін. – Х.: 

ХДАК, 2011. – 137 с. 

У науковому посібнику висвітлюються дорорбки провідних учених, науковців, практиків у 

галузі соціальної педагогіки, зокрема щодо теорії, історрії соціального виховання різних 

соціальних суб’єктів, специфіки діяльності соціального педагога  в різноманітних інституціях, 

установах, організаціях суспільства. 

1382 (ІПСП) 

С 69 

24 

Соціальний педагог у загальноосвітньому навчальному закладі: Методичні рекомендації. – К.: 

Ніка-Центр, 2004. – 124 с. 

Методичні рекомендації розкривають зміст соціально-педагогічного патронату у 

загальноосвітньому навчальному закладі. 

1087 (ІПСП) 

С 69 

24 

Соціальні технології: Актуальні проблеми теорії та практики / Ред. кол.: С.Л. Катаєв, В.І. 

Подшивалкіна, Ю.І Яковенко. - К.; Запоріжжя;  Одеса, 2002. - 234 с. 

Збірник статей науковців та викладачів університетів присвячений сучасним соціальним 

аспектам технологій управління у сфері освіти. У ньому відображені теоретико-методологічні, 

методичні та практичні аспекти використання різних інноваційних технологій, 

обґрунтовуються  особливості технологічного погляду на світ управлінських відносин. 

2957 

С 69 

24 

Соціальні технології: Актуальні проблеми теорії та практики: Міжвузівський  зб. наук. праць. 

Вип.11-12. - К.: ДАКККіМ, 2001. - 334 с. 

Збірник статей науковців та викладачів присвячений сучасним проблемам розвитку 

соціальних технологій в суспільних науках. 

2964 

С 69 

24 

Соціально-педагогічна допомога працівникам інженерно-технічного персоналу 

машинобудівних підприємств у процесі їх професійної та особистісних адаптації – Методичні 

рекомендації – Запоріжжя, 2008. – 38 с. 

б/н (ІПСП) 

С 69 

24 

Соціально-педагогічна практика в школі-інтернаті (методичні матеріали для студентів 

спеціальності «Соціальна педагогіка») / О.С.Бартків, Л.К. Грицюк, В.С.Петрович. – Луцьк, 

2003. – 43 с. 

У методичних матеріалах  розкриваються особливості, зміст, завдання та програма виховної 

практики студентів зі спеціальності “Соціальна педагогіка” в школі-інтернаті. 

2804; 2807 
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С 69 

24 

Соціально-педагогічна практика: (методичні рекомендації для студентів 1-го курсу 

спеціальностей «Соціальна педагогіка» і «Соціальна робота») / Упорядники: В. А. Поліщук, 

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри практичної психології та соціальної педагогіки, 

декан психолого-педагогічного факультету; Н. С. Матвійчук, кандидат педагогічних наук, 

асистент кафедри практичної психології та соціальної педагогіки. —Тернопіль: ТДПУ, 2000. 

— 40 с. 

б/н (ІПСП) 

С 74 

24 

Справочник социального педагога: 5-11 классы / Авт.-сост. Т.А. Шишковец. - М.: ВАКО, 

2005. -208 с.  

Справочник социального педагога является новым изданием и охватывает все стороны 

деятельности социального педагога средней школы. 

4098 

С 74 

24 

Справочник социального педагога: 5-11 классы / Авт.-сост. Т.А. Шишковец. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: ВАКО, 2007. -336 с.  

Справочник социального педагога является новым изданием и охватывает все стороны 

деятельности социального педагога средней школы. 

4392 

С 88 

24 

Студентський науковий вимір соціально-педагогічних проблем сьогодення: Матеріали 

наукових досліджень учасників ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі 

спеціальності "Соціальна педагогіка" 13-17 квітня 2009 року / За ред. А.І.Конончук, 

С.Р.Хлєбік. - Ніжин: Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя. 2009. -115 с. 

У збірнику вміщені матеріали наукових досліджень учасників Всеукраїнської студентської 

олімпіади "Актуальні проблеми соціальна педагогіка", що відбулася в м.Ніжин 13-17 квітня 

2009 року. Тематика статей висвітлює сучасний стан та перспективи розвитку соціальної 

педагогіки як науки і практичної діяльності фахівців соціально-педагогічної сфери. 

б/н (ІПСП) 

С 88 

24 

Студентський науковий вимір соціально-педагогічних проблем сьогодення: Матеріали 

наукових досліджень учасників ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі 

спеціальності "Соціальна педагогіка" 14-15 травня 2008 року / За ред. С.Р.Хлєбік. - Ніжин: 

Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя, 2008. -103 с. 

У збірнику вміщені матеріали наукових досліджень учасників Всеукраїнської студентської 

олімпіади "Соціальна педагогіка", що відбулася в м.Ніжин 14-15 травня 2008 року. Тематика 

статей висвітлює сучасний стан та перспективи розвитку соціальної педагогіки як науки і 

практичної діяльності фахівців соціально-педагогічної сфери. 

б/н (ІПСП) 

С 88 

24  

Студентський науковий вимір соціально-педагогічних проблем сьогодення: Матеріали 
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наукових досліджень учасників ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіоди зі 

спеціальності «Соціальна педагогіка», яка відбулася 11-15 травня 2010 року / За ред. А.І. 

Конончук. – Ніжин: Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя, 2010. – 119 с. 

б/н (ІПСП) 

Т 33 

24 

Теорія та практика підготовки соціальних педагогів та психологів у вищому навчальному 

закладі: досвід, проблеми та перспективи- Запоріжжя: ЗНУ. - 2007. 162с 

У збірнику висвітлюються актуальні питання підготовки соціальних педагогів та психологів у 

вищому навчальному закладі: досвід практичної роботи фахівців у соціальній сфері. 

б/н  (ІПСП) 

Т 41 

24 

Тимонин А. И. Концептуальние основы социально-педагогического обеспечения 

профессионального становления студентов вуза : монография. -  Кострома: КГУ им. Н. А. 

Некрасова. 2007. – 202 с. 

В монографии рассмотрены методологические и теоретические основания исследования 

процеса личностного и професионального становления студентов в условиях модернизации 

системы висшего образования; раскрыты етапи и содержание опытно-экспирементальной 

работы по социально-педагогическому обеспечению профессионального становления 

студентов гуманитарних факультетов университета; охарактеризован мониторинг его 

эфективности и приведены получение результати. 

1385(ІПСП) 

Т 46 

24 

Тихомирова Е.И. Социальная педагогика: Самореализация школьников в коллективе: Учебное 

пособие для студ. высш. учебн. заведений / Е.И. Тихомирова. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2005. – 144 с. 

В пособии раскрывается технология педагогического обеспечения самореализации 

школьников в коллективе. Предлагаются методы этой работы. Теоретические материалы 

сопровождаются практическими тестами, заданиями, игровыми ситуациями. 

4078; 651 

Ф 76 

24 

Фомина А.Б. Учреждение дополнительного образования детей: инновационная социально-

педагогическая модель: Учеб. пособ. – М.: Ассоциация социальных педагогов и социальных 

работников Российской Федерации, 1996. – 176 с. 

Учебное пособие раскрывает теорию, методику и организационно-педагогические аспекты 

управления социально-педагогической деятельности учреждений дополнительного 

образования детей, исходя из современных условий социально-экономической ситуации в 

России. 

963; 3109 

Ф 79 

24 

Форми організації дозвілля дітей та молоді: Методичні матеріали для тренінгу / Упор.: В.В. 

Молочний, С.О. Маньков, О.В. Безпалько; За заг. ред. І.Д. Звєрєвої. – К.: Наук. світ, 2004. – 58 

с. 
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В методичних матеріалах запропоновано сучасні підходи щодо різновидів, змісту та 

проектування форм організації дозвілля. 

3636; 199 (ІПСП) 

Ф 90 

24 

Фришман И. И. Методика работы педагога дополнительного образования. – М. : Издательский 

центр «Академия», 2001. –160с. 

В пособии обобщается опыт различных детских общественных объединений России, 

Великобритании за последние 10 лет ХХ в.  

2713 

Х 22 

24 

Харченко С.Я. Методология и методы социально-педогогических исследований: Науч., учеб.- 

метод. пособие для студентов, магистрантов, аспиранетов и специалистов в области 

воспитания и образования, соц. педагогов и соц. работников / С.Я.Харченко, Н.С. Кратинов, 

А.Н.Чиж; М-во образования и науки Украины; Луган. гос. пед. ун-т им. Т. Шевченко. - 

Луганск: Альма-матер, 2001.- 216 с. 

Книга подготовлена как научное и учебно-методическое пособие. Научный характер пособия 

определяется тем, что впервые с точки зрения методологии многоуровневого подхода 

рассматриваются проблемы социальной педагогики; учебный аспект раскрывается в 

лекционной форме подачи содержания; методический - в наличии достаточно широкого 

библиографического справочного материала. 

492 (3 прим) 

Х 91 

24 

Хрестоматія до курсу «Основи професійної майстерності соціального педагога» / Укл.: 

Пихтіна Н.П., Тукач І.І. – Ніжин: Видавництво НДУ ім.М.Гоголя, 2007. – 374 с. 

В умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу запропонований 

посібник може сприяти забезпеченню необхідних умов для використання інтерактивних форм 

роботи на семінарах, лабораторних заняттях з даної дисципліни, оптимізації самостійної та 

індивідуальної роботи студентів. 

867 (ІПСП) 

Ш 17 

24 

Шакурова М.В. Социальное воспитание в школе: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений / Под ред. А.В. Мудрика. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 272 с. 

В учебном пособии общеобразовательная школа рассматривается как феномен социальной 

жизни, транслятор влияний факторов социализации, субъект социального воспитания. 

4084; 967 (ІПСП) 

Ш 48 

24 

Шептенко П.А. Введение в специальность «Социальный педагог»: учеб. пособие / П.А. 

Шептенко; под ред. В.А. Сластенина.  - М.: Флинта: МПСИ, 2008. – 160 с. 

В пособии раскрываются сущность и назначение профессиональной деятельности 

социального педагога, его функции, специализации, сферы деятельности, личностно-

профессиональные качества, специфика работы в различных социально-педагогических 

учреждениях. Предлагаются индивидуально-творческие задания, практические материалы, 

вопросы для обсуждения, тесты для самоконтроля студентов. 
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949 (ІПСП) 

Ш 83 

24 

Шпаргалка по социальной педагогике. – М., 2008. – 48 с. 

б/н (ІПСП) 

Ш 83 

24 

Шпаргалки по социальной педагогике. – М., 2008. – 30 с. 

б/н (ІПСП) 

Ю 14 

24 

Ювілейна книга Факультет соціальної педагогіки і психології – Запоріжжя, 2001 

68 (ІПСП) 

Я 47 

24 

Яковлева Л.Л. Социальная педагогика: Учеб. – метод. пособие / Л.Л.Яковлева, Л.Ц.Ваховский, 

С.В. Савченко; Луганский государственный педагогический институт им. Т.Г.Шевченко. – 

Луганск, 1998. – 68 с. 

768 

Я 78 

24 

Яковлева Л.Л., Ваховський Л.Ц., Савченко С.В. Социальная педагогика. Учебно-методическое 

пособие. – 68 с. 

б/н (ІПСП) 

Я 74 

24 

Яркина Т.Ф. Гуманизм как теоретико-методологическая основа социальной педагогики – М., 

1997 

В данной работе рассматривается проблема гуманизма в контексте кризиса духовно-

нравственных основ современного общества и поиска путей новой гуманистической 

ориентации системы образования и воспитания подрастающего поколения в мире. 

539 (ІПСП) 

Я 74 

24 

Яркина Т.Ф. Человек  как  объект  социальной  педагогики  социальной  работы: теоретико-

методологический  аспект  (В  контексте  мирового  опыта). – М. – 78 с. 

Брошюра  знакомит  читателя  с  пониманием  человеческой  природы  и  мира  с  позиций  

философского  антропологизма,  важнейшими  принципами  создания  комплексной  науке  о   

человеке – педагогической антропологией и ее основными категориями в контексте мирового 

опыта. В ней раскрывается влияние философских концепций жизни на социальную работу, 

ориентированную на жизненные повседневные проблемы человека, характеризуется развитие 

инновационных социальных программ в западных странах в современных условиях.  

2974 

Я 82 

24 

Ясницкая В.Р. Социальное воспитание в классе: Теория и методика: Учебн. пособие для студ. 

высш. пед. учебных заведений / Под ред. А.В. Мудрика. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2004. – 352 с. 
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В учебном пособии представлен теоретический и методический материал по социальному 

воспитанию в школьном классе, который может служить дополнением к курсу «Теория и 

методика воспитания» и основой спецкурса «Социальное воспитание в школьном классе». 

476 

К 54 

24 

Я—Ты—Мы. Программа социально-эмоционального развития дошкольников/ Сост.: О. Л. 

Князева, —М.: Мозаика-Синтез, 2005. — 168 с. 

Книга включает в себя программу социально-эмоционального развития детей дошкольного 

возраста «Я—Ты—Мы», организационно-методические рекомендации по реализации 

программы, примерный тематический план занятий, а также вариативные сценарии занятий с 

детьми 3 — 7 лет. 

1021 

Я 93 

24 

Яценко Т. С. Активна соціально-психологічна підготовка вчителя до спілкування з учнями: 

Кн, для вчителя.— К-: Освіта, 1993,— 208 с. 

Як налагодити педагогічно доцільні стосунки з учнями, оволодіти секретами культури 

спілкування в колективі? Оригінальна методика психолого-педагогічного тренінгу допоможе 

вчителю створити сприятливий мікроклімат у взаєминах з учнями, а також оволодіти 

методикою проведения рольової гря, аналізом педагогічних ситуацій, псияодрама-тичнішя  

прийомами. Книга ілюстрована психом а люнканн, що дають змогу педагогу перевірити 

адекватність самооцінки стилю спілкування й поведінки. 

333 (ІПСП) 

Я 96 

24 

Яшмова О.А. Социально-педагогические факторы успешности обучения и воспитания 

младших школьников: Монография. - М.: Издательство ИПСР РАО, 2002. - 104 с. 

2664 

 

24.1. Історія соціальної педагогіки 

А 65 

24.1 

Андеева И.Н. Антология по истории и теории социальной педагогики: Учеб. пособие для студ. 

высш. пед. учеб. заведений. – М.: Академия, 2000. – 176 с. 

В учебном пособии раскрываются процессы исторического развития социальной педагогики. 

В книге рассмотрены взгляды на эту проблему выдающихся философов и педагогов со времен 

античности до начала ХХ в. и приведены отрывки из их произведений. 

937 

Б 27 

24.1 

Басов Н.Ф. История социальной педагогики: учеб.пособие для студ.высш.учеб.завед. – М., 

2005. – 256 с. 

137 (ІПСП); 3416 

И 90 

24.1 

История социальной педагогики (становление и развитие зарубежной социальной 

педагогики): учебник / Под ред. В.И.Беляева. – М.: Гайдарики, 2003. – 255 с. 
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368 (ІПСП) 

И-90 

24.1 

История социальной педагогики: Хрестоматия / Под ред. М.А. Галагузовой. – М.: ВЛАДОС, 

2001. – 544 с. 

В пособии выделены этапы развития социальной педагогики с их краткими характеристиками, 

даны биографические сведения о выдающихся философах, педагогах, психологах, а также 

фрагменты из их трудов, относящихся к проблемам социальной педагогики. 

1557; 319 (ІПСП) 

Н 62 

24.1 

Никитин В.А. Начала социальной педагогики: Учеб. пособ. – М.: Московский психолого-

социальный институт; Флинта, 1999. – 72 с. 

В данном учебном пособии раскрываются основные этапы возникновения и становления 

социально-педагогической мысли и практики. Излагается авторский взгляд на объект и 

предмет социальной педагогики, и охарактеризованы ее основные принципы. 

3602 

Р 70 

24.1 

Ромм Т. А. История социальной педагогики: учеб. пособие / Т. А. Ромм. — Ростов н/Д : 

Феникс, 2010. — 346 с.  

Настоящее учебное пособие разработано на базе государственных нормативных документов и 

предназначено для студентов, обучающихся по специальности 31300 «Социальная 

педагогика» очной и заочной форм обучения с целью изучения ключевых тем курса «История 

социальной педагогики». 

1164 (ІПСП) 

 

24.2 Соціально-педагогічні особливості соціалізації особистості 

Г 61 

24.2 

Голованова Н.Ф. Социализация и воспитание ребенка. Учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений. – СПб.: Речь, 2004. – 272 с. 

Учебное пособие предлагает изложение одной из динамично развивающихся проблем 

современной педагогики – проблемы социализации ребенка. Обоснована современная 

педагогическая концепция процесса социализации, раскрыты психолого-педагогические 

основы становления социального опыта ребенка. 

106; 686 (ІПСП) 

К 60 

24.2 

Колесник И. П. Социализация личности глухого школьника. – К., 1994 

В монографии рассматривается сущность социализации как сложного биопсихосоциального 

процесса, как педагогической проблемы в сурдопедагогике. На основе результатов длительно-

го экспериментального исследования учебно-воспитательного процесса специальных 

общеобразовательных школ для глухих детей Украины анализируются пути и средства 

социализации глухих учащихся. 

488 (ІПСП) 

К 77 

24.2 
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Кравченко Т.В. Соціалізація дітей шкільного віку у взаємодії сім'ї і школи: Монографія. - К.: 

Фенікс, 2009. - 416 с.  

Монографію присвячено дослідженню проблеми соціалізації дітей шкільного віку у взаємодії 

сім'ї і школи. У роботі подається аналіз поглядів на сутність соціалізації зарубіжних і 

вітчизняних науковців, розглянуто категоріальне поле соціалізації, визначено логіку 

взаємозв'язку соціалізації і виховання. Розкрито роль сім'ї у соціалізації дитини, сутність 

шкільної соціалізації, схарактеризовано взаємодію сім'ї і школи як соціально-педагогічного 

феномену Наводиться методика констатувального етапу експерименту, узагальнення його 

результатів. Визначено, теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено соціально-

педагогічні умови підвищення ефективності соціалізації дітей шкільного віку. 

1156 (ІПСП) 

Л 13 

24.2 

Лавриченко Н. М. Проблеми гуманістичного спрямування шкільної соціалізації: пед. 

розмисли і нотатки. - К. : ТОВ "Інсайт-плюс", 2006. - 279 с.  

У монографії проаналізовано теоретичні засади і практичний досвід соціалізації учнівської 

молоді у країнах Західної Європи. Цю складову шкільного педагогічного процесу розглянуто 

в контексті надбань і цінностей європейської культури та сучасних спрямувань суспільного 

поступу. Здобутки західноєвропейських педагогів критично осмислено і узагальнено з огляду 

на можливості і перспективи їх застосування у вітчизняному освітньому просторі.  

1308 (ІПСП) 

Л 13 

24.2 

Лавриченко Н.М. Педагогіка соціалізації: європейські абриси. – К.: Віра ІНСАЙТ, 2000. – 444 

с. 

У монографії проаналізовано педагогічний зміст та структуру процесу соціалізації шкільної 

молоді, з’ясовано його місце та роль у системі завдань середньої школи. 

1574; 125 (ІПСП) 

Л 84 

24.2 

Лукашевич М. П. Соціалізація. Виховні механізми і технології: Навч.-метод, посібник. — К.: 

ІЗМН, 1998. — 112 с. 

У пропонованому посібнику подано адаптивно розвиваючу концепцію соціалізації, яку 

розроблено з метою дослідження місця і ролі виховання у здійсненні соціалізації особистості. 

Дана концепція має інноваційний характер, є актуальною для теоретичної та практичної 

діяльності науковців і педагогічних працівників. Кожну тему розкрито на основі 

порівняльного аналізу Існуючого наукового розуміння проблем, висвітлення їх у вітчизняній 

та зарубіжній науковій літературі, авторського концептуального бачення проблем 

367 (ІПСП); 700 

ББК 77.04 

24.2 

Матвійчук М.М. Організація медіаосвіти у соціально-педагогічній сфері(практикум): 

методичні рекомендації для студентів зі спеціальності «Соціальна педагогіка»/ 

М.М.Матвійчук.-Черкаси: ФОП Гордієнко Є.І.,2014.-118с. 

До методичних рекомендацій ввійшли матеріали й авторські методичні розробки,які 

знайомлять з особливостями організації меді освіти у соціально-педагогічній сфері. Посібник 

містить робочу та навчальну програми дисципліни з медіаосвіти, практичні розробки медіа 
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занять,що сприяють ефективній організації процесу формування медіа грамотності майбутніх 

соціальних педагогів.  

1654 

 

Н 34 

24.2 

Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 447-448. - 

Педагогіка та психологія. - Чернівці: ЧНУ, - 2009. - 212 с. 

У збірнику вміщено матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Соціалізація 

особистості і суспільні трансформації: механізми взаємовпливу та вияви" (14-16 травня 2009 

року, м. Чернівці). 

1312 (ІПСП) 

П 16 

24.2 

Панагущина О. Соціалізація дітей підліткового віку у діяльності молодіжних організацій: 

монографія / за ред. Н. Слюсаренко. – Херсон: РШО, 2010. – 248 с.  

Монографія присвячена дослідженню проблеми соціалізації дітей підліткового віку у 

діяльності молодіжних організацій. Автор осмислює стан, тенденції, перспективи розвитку і 

становлення молодіжних організацій в контексті їх впливу на соціалізацію юних. 

1223 (ІПСП) 

П 31 

24.2 

Петрунько О.В. Діти і медіа: соціалізація в агресивному медіа середовищі: Монографія. – 

Полтава, 2010. – 480 с. 

У монографії розглядаються філогенетичні й онтогенетичні підвалини, моделі та адаптаційно-

захисний потенціал соціалізації як складного багатофункціонального механізму 

самозбереження й самовідтворення суспільств і соціумів. 

1190 (ІПСП) 

П-64 

24.2 

Походенко С.В. Проблеми соціалізації сучасних підлітків / С.В. Походенко, М.С. Катаєва. –

Запоріжжя, 1998. -112 с. 

В роботі представлено результати сучасних досліджень процесів соціалізації підлітків у мікро 

і макро- середовищі, зокрема з проблем лідерства та політичної соціалізації. Перший розділ 

присвячено аналізу зовнішніх та внутрішніх факторів лідерської поведінки підлітків. Другий - 

процесам становлення та розвитку політичної думки. 

2954 

Р 41 

24.2 

Репина Т.А. Проблема полоролевой социализации детей. – М.: Изд-тво Московского 

психолого-социального института; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2004. – 288 с. 

Предлагаемая читателю монография посвящена проблеме онтогенеза полоролевой 

социализации и специфике воспитания детей разного пола. 

28 

Р 65 

24.2 

Розум  С.И. Психология социализации и социальной адаптации человека. СПб.: Речь, 2006. – 

365 с. 



723 

 

В книге подробно с психологической точки зрения описывается процесс онтогенетической 

социализации индивида и его адаптации к социальному миру. Рассматриваются связанные с 

этим общепсихологические проблемы, агенты, механизмы, средства социализации. 

4061 

С 71 

24.2 

Синякова В. Б. Соціально-педагогічний супровід процесу гендерної соціалізації дівчат-

підлітків з неповних родин (методичні рекомендації) / під ред. Доц.. Л. М. Вольнової. – К.: 

НПУ ім.. М. П. Драгоманова, 2012. – 120 с. 

Методичні рекомендації назначені для поглиблення знань у студентів та розширення їх у 

фахівців соціально-педагогічної сфери щодо соціально-педагогічного супроводу процесу 

гендерної соціалізації дівчат-підлітків з неповних родин, озброєння їх необхідним 

психодіагностичним інструментарієм та порадами щодо організації групової роботи з 

дівчатами-підлітками з неповних родин та їх батьками. 

б/н (ІПСП) 

С 69 

24.2 

Соціалізація особистості// Зб.наук.праць. – К., ПНУ., 1999. – Випуск 4. – 260с. 

4344 

С 69 

24.2 

Соціалізація особистості: Зб.наук.праць. - К.: НПУ, Логос, 2000. Випуск 3. – 252 с. 

Збірник статей пропонує результати досліджень і експериментальної роботи, здійсненої 

авторами з проблем соціального становлення особистості. У статтях розкривається 

педагогічний, психологічний та соціальний аспекти, які обумовлюють актуалізацію 

поставленої проблеми і допомагають її вирішувати на сучасному етапі розвитку суспільства і 

психолого-педагогічної науки. 

б/н (ІПСП) 

С 69 

24.2 

Соціалізація особистості: Збірник наукових праць / За заг. ред. проф. А. Й. Капської. Том 

XXVI. - К.: НПУ, 2005. - 249 с. 

Збірник статей пропонує результати досліджень і експериментальної роботи, здійсненої 

авторами з проблем соціального становлення особистості. У статтях розкривається 

педагогічний, психологічний та соціальний аспекти, які обумовлюють актуалізацію 

поставленої проблеми і допомагають її вирішувати на сучасному етапі розвитку суспільства і 

психолого-педагогічної науки.  

б/н (ІПСП) 

С 69 

24.2 

Соціалізація особистості: збірник наукових праць // за загальною ред. А. Й. Капської. - К.: 

НПУ, 1999. Випуск спеціальний. - 248 с. 

Збірник статей пропонує результати досліджень і експериментальної роботи, здійсненої 

авторами з проблем соціального становлення особистості. У статтях розкривається 

психологічний, педагогічний та соціальний аспекти, які обумовлюють актуалізацію 

поставленої проблеми і допомагають її вирішувати на сучасному етапі розвитку суспільства і 

психолого-педагогічної науки. 

б/н (ІПСП) 
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С 69 

24.2 

Соціалізація особистості: Збірник наукових праць. XI У.- К.: Логос. 2001.-190с. 

Збірник статей пропонує результати досліджень і експериментальної роботи, здійсненої 

авторами з проблем соціального становлення особистості. У статтях розкривається 

педагогічний, психологічний та соціальний аспекти, які обумовлюють актуалізацію 

поставленої проблеми і допомагають її вирішувати на сучасному етапі розвитку суспільства і 

психолого-педагогічної науки.  

4346 

С 69 

24.2 

Соціалізація особистості: Збірник наукових праць. XУ.- К.: Логос. 2001.-206 с. 

Збірник статей пропонує результати досліджень і експериментальної роботи, здійсненої 

авторами з проблем соціального становлення особистості. У статтях розкривається 

педагогічний, психологічний та соціальний аспекти, які обумовлюють актуалізацію 

поставленої проблеми і допомагають її вирішувати на сучасному етапі розвитку суспільства і 

психолого-педагогічної науки.  

4343 

С 69 

24.2 

Соціалізація особистості: Збірник наукових праць. За заг. ред. проф. А.Й.Капської. Том XVII. 

Випуск І, - К.: Логос. 2002. - 205 с. 

Збірник статей пропонує результати досліджень і експериментальної роботи, здійсненої 

авторами з проблем соціального становлення особистості. У статтях розкривається 

педагогічний, психологічний та соціальний аспекти, які обумовлюють актуалізацію 

поставленої проблеми і допомагають її вирішувати на сучасному етапі розвитку суспільства і 

психолого-педагогічної науки. Для викладачів, науковців, аспірантів, студентів І вчителів. 

4342 

С 69 

24.2 

Соціалізація особистості: Збірник наукових праць. Х1У. - К.: Логос. 2001.-190с. 

Збірник статей пропонує результати досліджень і експериментальної роботи, здійсненої 

авторами з проблем соціального становлення особистості. У статтях розкривається 

педагогічний, психологічний та соціальний аспекти, які обумовлюють актуалізацію 

поставленої проблеми і допомагають її вирішувати на сучасному етапі розвитку суспільства і 

психолого-педагогічної науки. 

б/н (ІПСП) 

С 69 

24.2 

Соціалізація особистості: Міжкафедральний збірник наукових статей / За загальною ред А. Й. 

Капської. - К.: НПУ, 1998.-157 с.  

Збірник статей пропонує результати досліджень і експериментальної роботи, здійсненої 

авторами з проблем соціального становлення особистості. У статтях розкривається 

педагогічний, психологічний та соціальний аспекти, які обумовлюють актуалізацію 

поставленої проблеми і допомагають її вирішувати на сучасному етапі розвитку суспільства і 

психолого-педагогічної науки.  

б/н (ІПСП) 

С 69 
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24.2 

Соціалізація особистості: Міжкафедральний збірник наукових статей / За загальною ред А. Й. 

Капської. - К.: НПУ, 1998.-294 с.  

Збірник статей пропонує результати досліджень і експериментальної роботи, здійсненої 

авторами з проблем соціального становлення особистості. У статтях розкривається 

педагогічний, психологічний та соціальний аспекти, які обумовлюють актуалізацію 

поставленої проблеми і допомагають її вирішувати на сучасному етапі розвитку суспільства і 

психолого-педагогічної науки.  

б/н (ІПСП) 

С 69 

24.2 

Соціалізація особистості: Міжкафедральний збірник наукових статей/ За заг. ред А.Й. 

Капської. - К.: НПУ, 1998. Випуск 3. -175 с. 

Збірник статей пропонує результати досліджень і експериментальної роботи, здійсненої 

авторами з проблем соціального становлення особистості. У статтях розкривається 

психологічний, педагогічний та соціальний аспекти, яіа обумовлюють актуалізацію 

поставленої проблеми і допомагають її вирішити на сучасному етапі розвитку суспільства і 

психолого-педагогічної науки. 

4345 

Х 22 

24.2 

Харченко С. Я. Соціалізація дітей та молоді в процесі соціально-педагогічної діяльності: 

теорія і практика: Монографія. - Луганськ: Альма-матер, 2006. - 320 с. 

У монографії розглядаються проблеми соціалізації дітей та молоді п контексті соціально-

педагогічної діяльності, здійснюваної соціальними педагогами та соціальними працівниками. 

Подано авторське тлумачення процесів соціалізації й ресоціалпації дітей та молоді, висвітлено 

технологічні аспекти соціально-педагогічної діяльності. Розглянуто з дидактичних позицій 

процес професіональної підготовки майбутніх соціальних педагогів та соціальних працівників 

у вищій школі. 

4455; 4433 

 

24.2 

Шимко І. М. Соціалізація особистості молодшого школяра : навчально – методичний посібник 

/ І. Шимко, І. Талаш. – Кривий Ріг, 2013. – 140 с. 

У посібнику подаються базові теоретичні відомості про сутність, етапи, агенти і фактори 

процесу соціалізації особистості молодшого школяра. 

1553 

 

24.3 Методика і технологія роботи соціального педагога 

В 19 

24.3 

Василькова Ю.В. Методика и опыт работы социального педагога: Учебн. пособие для студ. 

высш. учеб. заведений. – 2-е изд., испр. – М.: Академия, 2004. – 160 с. 

В пособии представлена методика работы социального педагога в современных условиях. 

2475; 968 (ІПСП) 

В 19 

24.3 
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Василькова Ю.В. Методика и опыт работы социального педагога: Учеб. пособие для студ. 

высш. пед. учеб. заведений. – М., Издательский центр “Академия”, 2001. – 160 с. 

В пособии представлена методика работы социального педагога в современных условиях. На 

конкретных примерах работы с семьей, в школе и микрорайоне. 

1131 - 2 екз. 

З 38 

24.3 

Захарова Н.М. «Адаптація дітей дошкільного віку до сучасного соціального простору» : 

монографія / Н.М.Захарова.- Донецьк : вид-во «Ноулідж» (донецьке відділення),2010.-216с. 

Монографія висвітлює результати теоретичних та експериментальних досліджень проблеми 

адаптації дітей дошкільного віку до сучасного соціального простору ; охоплює питання 

організації розвивально-виховної роботи з дітьми в адаптаційний період, організаційно-

методичної роботи з педагогічним колективом, співробітництва дошкільного навчального 

закладу з сім’єю. 

1655 

 

М 54 

24 

Методи та технології роботи соціального педагога / Автори-укладачі: С. П. Архипова, Г. Я. 

Майборода, О. В. Тютюнник. Навчальний посібник  - К. : Видавничий дім Слово, 2011. – 496 

с. 

У навчальному посібнику висвітлюються актуальні питання соціально-педагогічних 

технологій з урахуванням вимог до підготовки фахівців із соціальної педагогіки. 

1369 (ІПСП) 

М 54 

24.3 

Методика и технологи работы социального педагога: Учеб. пособ. для студ. высш. учеб. 

заведений / Б.Н. Алмазов, М.А. Беляева, Н.Н. Бессонова; Под ред. М.А. Галугузовой, Л.В. 

Мардахаева. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 192 с. 

В пособии представлены теоретические основы разработки и реализации социально-

педагогических технологий, а также различные технологические подходы к решению 

наиболее типичных на сегодняшний день социально-педагогических проблем. 

1789 

Н 62 

24.3 

Никитина Н. И. Методика и технология работы социального педагога : учеб пособие для 

студентов пед. училищ и коллеждей, обучающихся по специальности «Соц. педагогика» /Н. И. 

Никитина - М. : Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 2007. — 399 с.  

В учебном пособии отражен многоаспектный характер деятельности социального педагога, 

приведены описания методик и технологий работы специалиста с различными категориями 

подопечных (дети, оставшиеся без попечения родителей, дети с ограниченными 

возможностями, одаренные дети и др.) и в разных типах учреждений (школа, детский дом, 

социальный приют, учреждения дополнительного образования и др.). Особое внимание 

уделено методам профилактики, коррекции левиантного и делинквентного поведения, 

реабилитации дезадалтивного воспитанника, организации досуговой деятельности, 

технологии социально-педагогической работы с семьей, Методические разработки моіуг быть 

использованы студентами педагогических колледжей в ходе практики. 

1924; 4465 



727 

 

С 65 

24.3 

Сорочинська В. Є. Організація роботи соціального педагога: Навчальний посібник. - 

К.:Кондор, 2005. - 198 с 

У видан ні розглянуто основні напрями роботи соціального педагога. Навчальний посібник 

рекомендований для студентів денної та заочної форм навчання за спеціальністю "Соціальний 

педагог". 

299 (ІПСП); 412 (ІПСП); 2856 

Ш 17 

 

24.3 

Технології соціально-педагогічної діяльності: навч.посіб.для З-134 студентів напряму 

підготовки «Соціальна педагогіка» /За аг.ред. Н.В.Заверико. – Запоріжжя : Запорізький 

національний університет, 2014.-280с. 

 Посібник забезпечує  викладання курсу «Технології соціально-педагогічної діяльності» у 

відповідності з освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів напряму підготовки 

«Соціальна педагогіка». У виданні розкрито сутність технології  соціально-педагогічної 

діяльності, їх специфіку, структуру, принципи застосування в роботі з різними категоріями 

населення. Посібник містить теоретичні відомості до тем, питання для самоконтролю , 

завдання для самостійної роботи студентів, рекомендовану літературу до кожної теми , а 

також індивідуальні завдання та термінологічно-понятійний словник. 

1623 

24.3 

Шакурова М. В. Методика и технология работы социального педагога: Учеб. пособие для 

студ. высш. пед. учеб. заведений. — М.: Издательский центр «Академия», 2002. — 272 с.  

В учебном пособии представленье методика в технология работы, охарактеризованы 

нормативно-правовые основы деятельности социального педагога. Особое внимание уделено 

проблеме определения содержания и системы работы с различными категориями детей (дети-

инвалиды, одаренные лети, дети-сироты и др.); предлагается серия технологий и методик для 

работы в социуме по организации досуга, благотворительности, созданию предмети о-

пространствен ной среды; приведены технологии сон налы го-педагоги чес кой экспертизы, 

посредничества, работы с волонтерами. 

3010 

Ш 48 

24.3 

Шептенко П. А.. Воронина Г. А Методика и технология работы социального педагога: Учеб. 

пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Под ред. В.А.Сластенина. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2001.- 208 с. 

В учебном пособии раскрываются основы методики и технологии работы социального 

педагога. Предлагается научно-методический материал для выполнения учебно-

исследовательских и индивидуально-творческих заданий и упражнений, изучения й анализа 

работы социально-педагогических учреждений, проведения лабораторных работ, 

практических занятий, ролевых и социально ориентированных игр, социальпопенхо лого-

педагогических тренингов. 

1144; 329 (ІПСП); 106 (ІПСП) 

 

 

24.4 Соціальне виховання 
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Ф78 

24.4 

Фуштей Л., Костів В. Теорія та історія соціального виховання: Методичні рекомендації 

з навчальної дисципліни для студентів спеціальності «Соціальна педагогіка: 

спеціалізація»Практична психологія».- Івано-Франківськ: видавець «Підприємець Костів 

В.В.». – 2009. – 128 с. 

1549 

Р702 

24.4 

Ромм Т.А. Социальное воспитание: эволюция теоретических образов/ Т.А.Ромм. – 

Новосибирск: Наука; изд-во НГТУ. – 2007. – 380 с.  

 

Монография посвящена анализу развития теоретических образов социального 

воспитания, обсуждению теоретико-методологических и цивилизационно - культурных 

детерминант исследования проблем теоретизации и конструирования представлений о 

социальном воспитании  

1548 

Р702 

24.4 

Ромм Т.А. Исторический генезис теоретических образов социального воспитания за 

рубежом: монография / Т.А.Ромм. – Новосибирск: изд. НГПУ, 2007. – 170 с. 

 

Монография посвящена анализу развития теоретических образов социального 

воспитания, обсуждению теоретико – методологических и цивилизационно -культурных 

детерминант исследования проблем теоретизации и конструирования представлений о 

социальном воспитании. 

1547 

24.4 

Ромм Т. А., Богданова Е. В. Социальное воспитание в трансформирующемся обществе : 

монография / Т.А.Ромм, Е.В.Богданова – Новосибирск : изд. ФГБОУ ВПО « НГПУ» , 

2012. – 278 С. 

 

В монографии представлены результаты анализа основних проблем социального 

воспитания в условиях трансформационного общества; представлена концепция 

нормативно – интерпретативного конструирования социального воспитания; 

особенности теоретических образов социального воспитания на различных этапах 

общественного развития; выделены ресурсные возможности волонтерства в решении 

задач социального воспитания  

1558 

В771 

24.4 

Воспитание : формирование социальности человека / Т. А. Ромм, З. И. Лаврентьева ,Н. П. 

Аникеева, О. А. Лаврентьева, Н. Ю. Сумушкина. – Новосибирск : изд. НГПУ , 2012. – 

254 с. 

Монография посвящена анализу воспитания с точки зрения такого его атрибута, как 

социальность. Социальность раскрывается в контексте истории и теории социального 

воспитания, рассматривается в соотношении с явлениями социальной идентичности и 

социального развития. Определяются педагогические условия формирования 
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социальности в разнообразных воспитательных пространствах. 

1597 

Л 97 

24.4 

Лякішева А.В. «Соціальна поведінка і групова взаємодія» [Текст] : монографія :/Анна 

Володимирівна Лякішева.- Луцьк : Вежа-Друк,2014.-368с. 

У монографіїдослідженно проблеми формування в студентів соціальної поведінки в 

процесі , російських і зарубіжних науковців на сутність соціальної поведінки; 

представлено теоретичне осмислення групової взаємодії та особливостей її впливу на 

соціальну поведінку особистості, структуру соціальної поведінки студентів, окреслено 

методику діагностики її сформованості.  

1659 

І 74 

24.4 

«Інформаційна культура» : навчальний посібник /За аг. Редакцією М.Я.Швеця, 

Р.А.Калюжного. – Ірпінь, Національний університет ДПС України, 2007. -254 с. 

У навчальному посібнику розкриваються питання формування культури інформаційного 

суспільства в Україні та світі . Основна увага приділяється культурологічним аспектам , 

які знайшли відображення у праві, теорії організації соціальних систем , інформатиці. У 

праці відображені результати науково-дослідних робіт, що виконувалися спільно 

співробітниками Науково-дослідного центру правової інформатики Академії правових 

наук України та Міжвідомчого науково-дослідного центру при Координаційному 

комітеті по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю.  

1658 

 

 

25. Філософські основи соціальної роботи. 

A 94 

25 

Америка на распутье: Демократия, власть и неоконсервативное наследие/ Фрэнсис Фукуяма; 

пер. с англ. А. Георгиева. – М.: АСТ: АСТ МОСКВА: ХРАНИТЕЛЬ, 2007. – 282 с. 

б/н (ІПСП) 

Б 20 

25 

Балей С. Зібрання праць: У 5-ти т. і 2 кн. – Т.1. – Львів-Одеса: ІФЛІС ЛФС, 2002. – 487 с. 

900 (ІПСП) 

В 68 

25 

Воловик В. Л., Лепський М. А., Бутченко Т. І., Краснокутський О. В. Соціальна філософія : 

монографія. – Запоріжжя : Просвіта, 2011. - 376 с. 

Монографія присвячена рефлексії методологічних підвалин соціальної філософії, генезису 

соціально-філософської думки, таких основних понять соціальної філософії як «соціальне 

буггя», «соціальний простір» і «соціальний час», аналізу відношення «суспільство - людина», 

процесу історичного розвитку суспільства, особливостям соціального пізнання і його 

інтегруючого принципу, виявленню сутності та змісту соціальної діагностики, прогнозування, 

проектування і планування, виявленню детермінантів оптимізації розвитку соціального 

управління українським суспільством на етапі його трансформації. 

1274 (ІПСП) 
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Д 17 

25 

Данте Алигьери Монархия / Пер.с итал. В.П. Зубова – М., 1999. – 192 с. 

1261 

Л 72 

25 

Лозко Г. С. Філософія науки: Конспект лекцій для аспірантів. — Тернопіль: Мандрівець, 2011. 

— 48 с.  

У посібнику викладено конспекти вступних лекцій з філософії науки, що їх читає автор 

аспірантам спеціальності 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії, а також інших 

гуманітарних спеціальностей. Подано основні філософсько-методологічні категорії, які 

допоможуть зорієнтуватися в плюралістичному різноманітті сучасних філософських 

концепцій. 

б/н (ІПСП) 

П 30 

25 

Петров Ю. В. «Думка – мати діяльності», Частина 1. Навчальний посібник – K.: ІММБ, 2002.-

201 с. 

Автор навчального посібника доктор філософських наук Петров Ю.В пропонує розгорнутий 

аналіз таких складних явищ, ціннісних орієнтацій, інтелектуально- творчих засад, як 

раціоналізм та екзистенціалізм, представлених в творчості відомих європейських філософів – 

Г.Башляра, Е.Касірера, К.Ясперса. 

б/н (ІПСП) 

П 30 

25 

Петров Ю. В. «Думка – мати діяльності», Частина 2. Навчальний посібник – K.: ІММБ, 2002.-

201 с. 

Автор навчального посібника доктор філософських наук Петров Ю.В пропонує розгорнутий 

аналіз таких складних явищ, ціннісних орієнтацій, інтелектуально-творчих засад, як 

раціоналізм та екзистенціалізм, представлених в творчості відомих європейських філософів – 

Г.Башляра, Е.Касірера, К.Ясперса. 

б/н (ІПСП) 

У 45 

25 

Українські виміри євразійства – спец.випуск, весна – літо 2011. – К., 2011. – 80 . 

б/н (ІПСП) 

 

26. Етичні основи соціальної роботи. 

Б 43 

26 

Беличева С.А. Профессионально-этические нормы социальной работы / С.А.Беличева, 

А.Я.Варга, М.В.Фирсова. - М.: Социальное здоровье России,1993. – 31 с. 

Специфика подготовки социальных работников в России. Профессионально-этические 

принципы социальной работы и их исторические корни, должностная характеристика 

специалиста по социальной работе. 

259 

В 84 

26 
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IV Всеукраїнська конференція «Етичні орієнтири третього сектору». Матеріали конференції 

25-26 січня 2007 року – К., 2007 

250 (ІПСП) 

Д 46 

26 

Динамика ценностей в социальной работе / Под ред. С. Шардлоу. - Амстердам-К.: АПУ, 1996. 

– 206 с. – (Сер. “Социальная работа”). 

Содержание: Динамика ценностей в СР; Ценности СР: контексты и вклад; Ценности в работе, 

проводимой на местах; Холистическое здравоохранение и профессиональные ценности; 

Резидентная социальная работа без резидентности; Открытые регистрационные записи и 

решения, принимаемые совместно с клиентом; Свобода действий и управленчество; Мораль 

частного социального попечительства: приватизация в социальной работе; 

166 

Е 88 

26 

Етика – це філосоція переконань соціального працівника – К., 2006. – 14 с. 

б/н (ІПСП) – 3 екз. 

К 55 

26 

Кодекс етики. Організацій громадського суспільства України(проект). К.: - 14 с. 

б/н (ІПСП) 

К 57 

26 

Кодекс этики социального работника и социального педагога / Союз социальных педагогов и 

социальных работников. - М., 2003. – 20 с. 

Главная цель «Кодекс этики социального работника и социального педагога» - определить и 

обозначить этические принципы и нравственные (моральные) позиции человека (клиента), 

специалиста (социального работника и социального педагога) и общества (различных 

институтов социума) в процессе их взаимодействия при удовлетворении социальных 

потребностей клиента. 

2977 

К 84 

26 

Кругляницо Т.Ф. Этика: Экспериментальное учеб. пособ. - М.: Издательский центр АЗ,1997. – 

96 с. 

В учебном пособии "Этика" главное внимание уделяется вопросам морали, развития 

нравственных отношений между людьми.  

250 

М 42 

26 

Медведева Г.П. Профессионально-этические основы социальной работы: учебник для 

студ.высш.учеб.заведений / Г.П.Медведева. – М., 2007. – 272 с. 

В учебнике в соответствии с програмой курса изложен материал, необходимый социальному 

работнику в его практической и научной деятельности. 

4399 

М 42 

26 

Медведева Г.П. Этика социальной работы. – М.: ВЛАДОС, 2002. – 208 с. 
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Данная книга является первым отечественным пособием, посвященным исследованию 

проблемы этических основ социальной работы как специфического вида профессиональной 

деятельности. В нем рассматриваются основные вопросы происхождения, становления, 

сущности и содержания этики социальной работы, ее институциализации в виде 

профессионального этического кодекса. 

1978 

П 14 

26 

Палеха Ю.І. Етика ділових відносин : навч.посібник – К.: Кондор, 2008. – 356 с. 

У посібнику розкриваються актуальні з огляду на ситуацію етичні проблеми бізнесу та 

управління, серед яких етика і соціальна відповідальність, адміністративна етика, 

взаємостосунки представників держави і підприємства, питання підготовки та проведення 

ділових зустрічей, включаючи ділову атрибутику, а також структуру та техніку ділового 

спілкування, його практику та шляхи досягнення взаєморозуміння, основні моменти 

організації ділових прийомів тощо. 

4379 

П 54 

26 

Полякова Л.П.. Основы социального этикета: Учебный материал для студентов очного 

отделения всех факультетов. - М., 1999. – 72 с. 

2594 

П 78 

26 

Программа Тасис Европейского союза 

509 

П 84 

26 

Професійні стандарти та етичні норми надання соціальних послуг як передумова розвитку 

соціальної сфери: матеріали круглого столу / Ресурсний центр “Гурт”. – К., 2003. – 21 с. 

2567 

Х 82 

26 

Хоружа Л.Л. Педагогічна деонтологія: навч.- методич.посіб. / Л.Л. Хорунжа. – К.: КМПУ 

імені Б.Д.Грінченка, 2008. – 96 с. 

102 (ІПСП) 

Э 90 

26 

Этика социальной работы: Материалы методологического семинара. - М.: СТИ, 2000. – 204 с. 

Материалы методологического семинара "Этика социальной работы" систематизированы в 

трёх разделах: 1) Теория и методология этики социальной работы; 2) Преподавание этики 

социальной работы в процессе подготовки специалистов; 3) Практическая этика как умение 

жить среди людей. 

2 

Я 71 

26 

Ярская – Смирнова Е. Профессиональная этика социальной работы: Учебник. – М.: Ключ – С, 

1998. – 96 с. 
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В учебном пособии рассматриваются социокультурные особенности и этические стандарты 

социальной работы; содержатся вопросы, задания и рекомендуемая литература для 

самостоятельной подготовки. 

532; 167 (ІПСП) 

 

27. Психологічні основи соціальної роботи. 

А 16 

27 

Абрамова Г.С. Алгоритмы работы психолога со взрослыми.— М.: Академический Проект: 

Гаудеамус, 2003. — 224 с.  

Книга посвящена работе практического психолога, социального работника, педагога со 

взрослым контингентом. Дается развернутая характеристика психолого-еоциального развития 

личности взрослого. Особое внимание уделяется специфике воздействия на взрослого 

человека, отслеживаются взаимодействия и взаимосвязи в учебном и тренинговом 

коллективах взрослых людей. 

4097 

А 16 

27 

Абрамова Г.С. Психология человеческой жизни: Исследования геронтопсихологии: Учеб. 

пособ. для студ. – М.: Академия, 2001. – 224 с. 

В пособии автор, интерпретируя и анализируя судьбы людей, которые, несмотря на 

трудности, выпавшие на их долю, сумели реализовать себя, сохранить оптимизм и бодрость 

духа, стремится раскрыть тайну индивидуальной целостности и ценности жизни. 

1828 

А 22 

27 

Авторські програми з психології / Упор. О. Плавник. – К.: Шкільний світ, 2002. –112 с. 

Актуальність проблеми психічного здоров’я дітей і пошуки шляхів надання їм психологічної 

допомоги зумовило необхідність створення авторських програм із психології. 

2744 

А 23 

27 

Агафонов А. Ю. Основы смысловой теории сознания. – СПб.: Речь, 2003. – 296 с. 

В книге анализируются проблемы сознания и связанные с ними особенности позновательных 

процессов.  

3154 

А 36 

27 

Айвазова А. Е. Психологические аспекты зависимости.- СПб.: Издательство «Речь», 2003. – 

120 с. 

Информация, изложенная в книге, поможет сделать вашу жизнь более осознанной и 

свободной, а профессионалам – пополнить свои знания и представления о самой 

распространенной форме психологических нарушений. 

3763 

А 39 

27 

Акимова М.К. Психофизиологические особенности индивидуальности школьников: Учет и 

коррекция: Учеб.пособ. для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Академия, 2002. – 160 с. 
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В учебном пособии рассматриваются вопросы, касающиеся проявления природных 

психофизиологических особенностей в деятельности и поведении учащихся. Особое внимание 

обращается на трудности обучения, возникающие по причине неблагоприятных проявлений 

свойств нервной системы. 

3027 

А 40 

27 

Акмеологія – наука ХХІ століття / Київський міський педагогічний університет імені Б.Д. 

Грінченка. – К., 2005. – 62 с. 

б/н (ІПСП) 

А 40 

27 

Акмеологія – наука ХХІ століття : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конфер. / за аг. Ред. В. О. 

Огнев’юка. – К. : Київськ. Ун-т імені Бориса Грінченка, 2011. – 230 с.  

1234 (ІПСП) 

А 40 

27 

Акмеологія в Україні : теорія і практика – 2010. - № 1. – 150 с. 

1310 (ІПСП) 

А 40 

27 

Акмеологія – наука XXI століття : матер. IV Міжнародної науково – практичної конференції, 

30 трав. 2014 р., м. Київ / М – освіти і науки України, Укр. Академ. Акмеол. Наук, Київ. ун-т 

ім.. Б. Грінченка ; редкол. : В. О. Онгев’юк, В. М. Антонов, О. А. Дубасенюк та ін.. – К. : Київ. 

ун-т ім.. Б. Грінченка, 2014. – 512 с. 

б/н 

А 43 

27 

Актуальні проблеми психології – Збірник наукових праць Інституту психології 

ім.Г.С.Костюка АПН України / за ред.Максименка С.Д. – К., 2005, т.7, вип.5, ч.1– 318 с. 

1012 (ІПСП) 

А 43 

27 

Актуальні проблеми психології: Зб. наук. праць Інституту психології ім.. Г.С. Костюка АПН 

України. / за ред. Максименка С.Д. – К.: «Міленіум», 2005, т.7, вип.. 5, ч. 1 – 378 с. 

У збірці висвітлюються актуальні проблеми екологічної психології. 

1012 (ІПСП) 

А 45 

27 

Аллан Пиз Язык телодвижений (как читать мысли по жестам) – 121 с. 

Чувства и мысли человека легко можно разгадать по его позе, мимикеи жестам, и это 

значительно облегчает задачу выбора правильной линий поведения при дружеском и деловом 

общении и принятии важных решений. 

б/н (ІПСП) 

А 62 

27 
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Амонашвили Ш. А. Психологические  основы педагогики сотрудничества:  Книга для учителя. 

— К.: «Освита», 1991. — 111 с. 

В основу пособия положены тексты лекций о личностно-гуманном подходе к ребенку, 

методах работы учителя с шестилетками, психолого-педагогических принципах и основах 

семейного воспитания, прочитанные известным ученым в Киевском государственном 

пединституте им. М. П. Драгоманова. 

422 (ІПСП) 

А 64 

27 

Ананьев Б.Г. О поблемах современного человекознания. – Спб.: Питер, 2001. – 272 с. 

Книга выдающегося отечественного психолога, основателя ленинградской школы психологии 

Бориса Г.А. (1907-1972гг.) посвящена психологическим проблемам, имеющим 

принципиальное значение для развития всей системы наук о человеке. Автор показывает 

взаимосвязь труда, познания и общения, расскрывает особенности психологической 

структуры личности, ее становления, затрагивает вопрос о перспективах психологической 

науки. 

1620; 3676 

А 64 

27 

Анастази А. Дифференциальная психология. Индивидуальные и групповые различия в 

поведении: Пер. с англ. – М.: ЭКСМО-Пресс, 2001. – 752 с. 

Данный фундаментальный труд зарекомендовал себя как один из лучших классических 

учебников по дифференциальной психологии мирового уровня, со знакомства с которым 

должен начинать любой студент, изучающий эту дисциплину. В учебнике в доступной и 

увлекательной форме рассматриваются проблемы индивидуальных различий человека как 

отдельного индивида и как представителя той или иной группы, исследуются причины и 

механизмы его поведения. 

1247 

Б 23 

27 

Бандура А. Теория социального научения. - СПб.: Евразия, 2000. - 320 с. 

Мы представляем отечественному читателю первый перевод на русский язык базового 

сочинения известнейшего ученого Альберта Бандуры, стоящего у истоков социально-

когнитивного направления в психологической науке. В «Теории социального научения» автор 

систематически излагает обоснованные предположения о том, что поведение человека 

регулируется сложными взаимодействиями внешних и внутренних факторов: социальные 

процессы оказывают на поведение ни чуть не меньшее влияние, чем когнитивные. 

1912 

Б 24 

27 

Баратова Н., Рипинская М. Как манипулировать мужчинами. — СПб. : Питер, 2003. – 156 с. 

Прежде чем начать читать эту книгу, давайте разберемся, чего же вы хотите добиться от 

мужчин? Уважения? Восхищения? Помощи? И материальной, в том числе? Понимания? 

Наверняка стройный хор женских голосов подтвердит это. Но по большому счету, каждой 

женщине прежде всего хочется любви! Скажите, кому не хочется, чтобы «ОН влюбился в 

МЕНЯ»! Со всеми маленькими и милыми, а также крупными и отвратительными 

недостатками! И чтобы не надо было себя переделывать и подстраиваться под своего 

ненаглядного. Авторы этой книги разбирают разные женские типажи. А вы, «примеряя» их на 
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себя, поймете, какие свойства вашей натуры помогут вам искусно манипулировать 

мужчинами, а какие могут только все испортить. 

2618 

Б 24 

27 

Бартол К. Психология криминального поведения. - СПб. : прайм-ЕВРОЗНАК, 2004. – 352 с.  

На протяжении вот уже 25 лет книга профессора психологии К. Бартола остается самым 

популярным среди студентов и преподавателей американских вузов учебником по курсам 

психологии преступности и преступного поведения, криминологии, юридической, судебной и 

исправительно-трудовой психологии. Используя когнитивно-поведенческий и интеракци- 

онистский подходы, объединяя теорию и практику, двигаясь от описаний феноменов преступ-

ного поведения к научной эмпирике, доктор Бартол исследует личность преступника, причи-

ны криминального поведения, раскрывает вопросы диагностики, предотвращения, исправле-

ния и профилактики этого явления в социально-психологической парадигме. В расширенном 

и дополненном издании данного учебника появились новые главы, посвященные преступному 

поведению, связанному с оборотом наркотиков, экономическим преступлениям, в частности с 

использованием Интернета, школьному насилию, виктимологии. 

3476 

Б 70 

27 

Психология криминального поведения / Р. Блэкборн. — СПб.: Питер, 2004. — 496 с. 

Научное исследование прес гупности — область, которая интересует представителен многих 

дисциплин, и каждая из этих дисциплин вносит свой вклад в ее понимание. Данная кита 

предсчавляет собой учебное пособие, ориентированное на широкий круг специалистов. В 

первой части рассматриваются основные понятия в области уголовного права и 

криминологии, исследуется сущность Преступной деятельности с точки зрении социологии, 

психиатрии и психологии. 

3464 

Б 72 

27 

Бобнева М. И. Социальные нормы и регуляция поведения. – М.: «Наука», 1978. – 312 с. 

В работе рассматриваются методологические проблемы изучения психологических 

механизмов действия социальных норм – важнейших средств социальной регуляции 

поведения человека и коллективов. Автор уделяет особое внимание анализу функций 

социальных норм, их отражению в сознании, а также анализу группового взаимодействия как 

условия социальной перестройки личности. 

б/н (ІПСП) 

Б 79 

27 

Большаков В. Ю. Эволюционная теория поведения. - СПб.: Издательство С.-Петербургского 

университета, 2001. - 496 с. 

Книга содержит анализ эволюции социума и его отдельных структур, проводимый на основе 

сопоставления групп поведенческих регуляторов, превалирующих в социальных образованьях 

в силу ряда причин, к которым можно отнести и исторические, и географические, и 

биологические. Книга предназначена для социологов, психологов, педагогов, 

специализирующихся на изучении массовидного поведения, а также для практических 

работников, занятых в сфере управления; может быть использована в качестве учебного 

пособия для студентов и аспирантов соответствующих специальностей. 
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1917 

Б 86 

27 

Бочелюк В. Й. Юридична психологія. Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 336 с. 

Проаналізовано сучасний стан юридичної психології в системі психологічних знань, окреслені 

предмет, об’єкт і завдання цієї науки, охарактеризована система юридичної психології, 

розглянуті психологічні особливості злочинних дій, особливості психічних станів засуджених 

до позбавлення волі. Розкриваються проблеми, які пов’язані з особистістю неповнолітнього 

злочинця, та соціально-педагогічні причини злочинної поведінки неповнолітніх. 

Значна увага приділяється соціально-психологічним особливостям кримінально-виконавчої 

психології. Розглянуто психологічні проблеми груп та колективу засуджених, злочинних 

угруповань, рецидивістів та конфлікту серед засуджених до позбавлення волі. Визначено 

соціально-психологічні особливості виправлення ув’язнених. 

1506 (ІПСП) 

Б 90 

27 

Букалов А.В. Соционика: тайна человеческих отношений и биоэнергетика. – К.: РАПО 

Укрвузполиграф, 1992. – 75 с. 

В книге рассказывается о соционике, которая изучает личность человека и отношения между 

людьми. С использованием примером из истории, литературы и политики иллюстрируются 

типы личности и виды человеческих отношений – от наиболее приятных до конфликтных. 

3046 

Б 90 

27 

Бурлачук Л. Ф. Введение в проективную психологию.— К.: Ника- Центр, 1997,— 128 с. 

Книга посвящена проективным методикам исследования личности, теория и практика 

которых образуют самостоятельный раздел современной психодиагностики. Рассмотрены 

предыстория и история проективных техник, анализируются феномен проекции, проективная 

гипотеза и роль стимула, побуждающего испытуемого к реакции. 

337 (ІПСП); 443 (ІПСП) 

Б 90 

27 

Бурлачук Л.Ф., Коржова Е.Ю.. Психология жизненных ситуаций. Учебное пособие. – М.: 

Российское педагогическое агентство, 1998. – 263 с. – елек. вар. 

В учебном пособии приводится общая характеристика жизненных ситуаций, раскрываются 

основные подходы к их анализу, а также некоторые распространенные ситуации, 

встречающиеся на жизненном пути личности. Поведение рассматривается как результат 

личностно-ситуационного взаимодействия. Предлагается классификация стратегий поведения 

в жизненных ситуациях. Дается подробное описание новой методики «Психологическая 

автобиография», предназначенной для психодиагностики жизненных ситуаций. 

б/н (ІПСП) 

Б 94  

27 

Бухановсккй А. О. и др. Общая психопатология: Пособие для врачей /А. О. Бухановский, Ю. 

А. Кутявин, М. Е. Литвах. ~ 2-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д.: Изд-во ЛРНЦ «Феникс», 

1998. – 416 с. – елек. вар. 

В пособии для врачей дана методология диагностического процесса в психиатрии, 

систематизированы сведения о психопатологических симптомах, о структуре и динамике 



738 

 

основных продуктивных и негативных синдромов, включающих эти симптомы, об основных 

формах патологии личности. При описании симптомов рассматриваются психопатологические 

синдромы, в которые они входят. Приведена феноменология основных и атипичных 

вариантов синдромов. Предложены критерии их дифференциальной диагностики. Раскрыто 

клиническое значение синдромов. 

б/н (ІПСП) 

В 19 

27 

Васильев В. Л. Юридическая психология. Издание 3-е, дополненное и переработанное. Санкт-

Петербург, 2000. – елек. вар. 

Учебник В. Л. Васильева, являющийся базовым во всех юридических вузах России, помог 

многим работникам правоохранительных органов: юристам, адвокатам, следователям, а также 

юридическим психологам освоить свою профессию. По нему учатся студенты и слушатели 

курсов и институтов повышения квалификации во многих городах России и СНГ. Новое 

дополненное и переработанное издание Юридической психологии ориентировано на 

современные реалии и учитывает значительные перемены, которые произошли в 

экономической жизни страны, а также в системе правоотношений. Богатство теоретического, 

экспериментального и документального материала привлечет к этой книге внимание не только 

юристов, но и всех, кто увлечен психологией и интересуется современными методами борьбы 

с преступностью. 

б/н (ІПСП) 

В 19 

27 

Васильева О.С. Психология здоровья человека: эталоны, представления, установки: Учеб. 

пособ. для студ. высш. учеб. заведений / О.С.Васильева, Ф.Р.  Филатов. – М.: Академия, 2001. 

– 352с. 

В учебном пособии здоровье рассматривается как сложный, многомерный социокультурный 

феномен, отражающий найболее значимые биологические, психологические, социальные и 

духовные аспекты бытия человека в мире. Исследуются устойчивые социокультурные 

эталоны здоровья, социальное представление об этом явлении, внутриличностные регуляторы 

здоровья – валеоустановки. 

1133 

В 41 

27 

Визель Т. Г. Основы нейропсихологии. – М.: АСТ: Транзит книга. – 2006, 383 с. 

б/н (ІПСП) 

В 75 

27 

Воронов М. Психологические основы успеха: Практическое руководство по управлению 

собой и другими с позиций ноосферного мышления». 

 Книга посвящена проблемам повышения эффективности действий по достижению целей. В 

ней с позиций «ноосферного мышления» рассмотрены способы управления, как собой, так и 

другими людьми. 

3118 

В 93 

27 

Выготский Л. С., Лурия А. Р, Этюды по истории поведения: Обезьяна. Примитив. Ребенок. — 

М.: Педагогика-Пресс, 1993. — 224 с. – елек.вар. 
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Книга классиков современной психологии Л. С. Выготского и А, Р. Лурия раскрывает 

основные положения теории культурно-исторического развития психики, С привлечением 

широкого материала из областей сравнительной психологии, этнопсихологии и генетической 

психологии авторы в яркой форме обсуждают три различных пути развития, из которых 

складывается история поведения человека. 

б/н (ІПСП) 

Г 19 

27 

Ганзен В. А. Системные описания в психологии. – Л.: Изд-во ленингр. ун-та, 1984. – 176 с. – 

елек. вар. 

В монографии излагаются методологические основы построения системных описаний 

психологических явлений как эффективного средства решения одной из актуальных задач 

современной психологии – интеграции и систематизации психологических знаний. На их 

основе формируются целостные представления о сложных психических феноменах, 

выявляются психологические инварианты. Подробно рассматриваются различные методы и 

формы системных описаний объектов общей и дифференциальной психологии. 

б/н (ІПСП) 

Г 31 

27 

Гелб М.Дж. Научитесь мыслить и рисовать как Леонардо да Винчи / Пер. с англ. Ю.Е. 

Андреева. – Мн.: «Попурри», 2004. – 432 с. 

Исследуя личность Леонардо да Винчи, автор предполагает, что почти столь же гениальными 

могли бы стать многие из широкого круга читателей, и объясняет принципы и методику 

такого самовоспитания. 

3475 

Г 52 

27 

Гласс Л. Вербальная самозащита / Пер. с англ. А Полякова. – М.: ООО „Издательство АСТ”: 

ООО „Издательство Астрель”;2004. – 330 с. 

 В книге вы узнаете как постоять за себя и близьких, научитесь призводить хороше 

впечатление на окружающих, а также лишите их малейшего шанса вербального нападения на 

вас. 

4157 

Г 55 

27 

Глущай А. Эротическое манипулирование / А. Глущай, И. Вагин. — СПб.: Питер, 2003. — 192 

с. 

Книга построена на реалиях современной жизни, в ней обобщен многолетний опыт 

практической работы авторов по разработанным ими программам Академии иррациональной 

психологии. Овладев приемами эротического манипулирования, вы легко победите своих 

соперников и соперниц, которые просто не выдержат конкуренции с вами. 

2630 

Г 57 

27 

Гозман Л.Я. Психология Эмоциональных отношений., М.: Издательство Московского 

университета, 1987. – 79 с. – елек. вар. 

Эта  книга  посвящена проблемам возникновения, развития,  стабилизации  и распада    

эмоциональных отношений между людьми. 
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б/н (ІПСП) 

Г 61 

27 

Головатий М.Ф. Навчи себе сам: Навч.-метод. розробка. – К.: МАУП, 2002. – 120 с. 

В книзі висвітлено питання ролі і значення науки, освіти у розвитку, соціалізації особистості, 

основні види і форми навчання як складної і своєрідної праці, сфери людської діяльності. 

3104 

Г 61 

27 

Головаха Є.І. Психологія людського взаєморозуміння. – К.: Україна – Інститут соціології НАН 

України, 2002. – 223 с. 

Автори науково-популярної книги, спираючись на сучасні досягнення соціальної психології, 

розкривають складні механізми людського спілкування, шляхи та засоби подолання 

конфліктів, непорозумінь у взаєминах з оточуючими людьми. 

3175;   3296 

Г 89 

27 

Гроф С. За пределами мозга / Пер. с англ. А. Адрианова, Л. Земской, Е. Смирновой; Под 

общей ред. А. Дегтярева. – 3-е изд. – М.: Институт Трансперсональной Психологи; 

Издательство Института Психотерапии, 2000. – 504 с. 

Книга является документальным отображением и систематизацией огромного числа 

наблюдений в изучении неординарных состояний сознания.  

1091 

Г 89 

27 

Гроф С. Психология будущего: Уроки современных исследований сознания / Пер. с англ. С. 

Офертаса. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2001. – 476 с. 

В книге предлагается громадный объем информации о необычных состояниях сознания, 

собранных автором в ходе почти полувековых исследований. 

1092 

Г 94 

27 

Гуманистическая и трансперсональная психология: Хрестоматия / Сост. К. В. Сельченок. – 

Мн.: Харвест, М.: АСТ, 2000. – 592 с.  

В данной книге объединены работы, представляющие бурно развивающиеся и самые 

«человеческие» направления современной психологии. 

1090 

Г 93 

27 

Гуменюк О.Є. Психологія впливу: Монографія. - Тернопіль: Економічна думка, 2003. - 304 с. 

Уперше, на основі ґрунтовної систематики теоретичних версій психологічного впливу у 

зарубіжній і вітчизняній психології, запропонована авторська концепція соціально-

психологічного оргвпливу, що висвітлюється в контексті проблематики соціально-культурно-

психологічного простору-часу.  

3687 

Г 95 

27 

Гуревич П.С. Клиническая психология: Учеб. пособ. – М., 2001. – 512 с. 
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В книге говорится о типах характеров, о психосексуальном развитии, о психологических 

особенностях людей и способах их приспособления к миру, об архетипах коллективного 

сознания. 

1601 

Д 36 

27 

Акмеология: Учебное пособ. / А. Деркач, В. Зазыкин. – СПб.: Питер, 2003.- 256 с. 

В настоящее время акмеология является новой, интенсивно развивающейся наукой, Активно 

включающейся в общественную практику. Интегрируя и обобщая знания о прогрессивном 

развитии зрелой личности, путях самореализации и самоактуализации, акмеология оказалась 

концептуальным звеном в системе наук о человеке. 

2997 

Д 40 

27 

Джерджен К. Дж. Социальный конструкционизм: знание и практика: Сб. статей / Пер. с англ. 

А. М. Корбута; Под общ. ред. А. А. Полонникова. - Мн.: БГУ, 2003. - 232 с.  – елек. вар. 

В книге представлены избранные работы современного американского социального психолога 

Кеннета Дж. Джерджена, посвященные общим принципам и основным положениям 

социально-конструкционистского подхода 

б/н (ІПСП) 

Д 41 

27 

Джини Грэм Скотт Сила ума. Описание пути к успеху в бизнесе. – К.: Малое предприятие 

«Пико», 1991. – 194 с. 

853 (ІПСП) 

Д 42 

27 

Джуэлл Л. Индустриально-организационная психология: Учеб. для вузов. – СПб.: Питер, 2001. 

– 720 с. 

Предлагаемое учебное пособие позволит составить четкое и полное представление об этой 

интенсивно развивающейся научно-практической дисциплине. 

2463 

Д 44 

27 

Діалог. Збірник наукових праць – К., Кіровоград : РВЦ КДПУ Ім. В. Винниченка, 2001.-ВИП. 

2.-240 с 

Збірник '"Діалог" укладено з праць українських і польській учених. Автори порушують 

проблеми зшальшї й педагогічної психології, педагогіки вищої школи. 

б/н 

Д 64 

27 

Долинська Л.В., Максимчук Н.П. Психологія ціннісних орієнтацій майбутнього вчителя: 

Навчальний посібник для студентів ВНЗ. – Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2008. – 

124 с.  

У навчальному посібнику розкривається проблема ціннісних орієнтацій та їх становлення у 

майбутнього вчителя активними методами навчання. 

1121 (ІПСП) 

Д 86 
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27 

Душков Б.А. Психосоциология человекознания. – М. : ПЕРСЭ, 2003. – 480 с. 

В этой книге рассмотрены базовые для психологической науки законы формирования 

психосоциологических видов человекознания, раскрыты многочисленные зависимости 

формирования индивидуально-психологических и социальных различий людей от 

объективных периодов развития. 

2995 

Д 97 

27 

Дьячук Н. В. Психотехника.— М.: «КСП», 1997, 368 с. 

Книга представляет популярный обзор методик и программ психотехнологий гипноза и 

суггестивного воздействия применяемых для укрепления здоровья, силы тела и силы духа. 

4554 

Е 25 

27 

Евсеев Б. Как избавится от стресса. - СПб.: А.В.К.- Тимошенка, 2002. – 128 с. 

Бурный ритм нашей жизни, постоянные треволнения, заботы о хлебе насущном, мысли о 

завтрашнем дне – все это характерные приметы времени и первопричины стресса, который в 

свою очередь вызывает многие наши болезни. 

2705 

Е 63 

27 

Еникеева Д. Эти чертовы мужья! Эти чертовы жены! – 116 с. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

Е 65 

27 

Балка В.В. Психологія праці особистості: Навчально-методичний посібник. – К.-Кременчук: 

П.П Щербатих, 2006. – 76 с. 

916 (ІПСП) 

З-17 

27 

Зайчикові Т.В., Філь О.А., Креденцем О.В., Федосова Г.Л., Ковальчук О.С., Івакін В.М. 

Карамушкіна Людмила Миколаївна: життєвий та науково-професійний шлях. – Серія: 

«Організаційна психологія в персоналіях». – К.: Міленіум, 2006. – 90 с. 

702 (ІПСП) 

З-28 

27 

Заняття психолога з підлітками/ Упоряд. Т.Гончаренко. – К.: Вид. дім «Шкіл. світ»6 Вид. Л. 

Галіцин, 2006. – 120 с. 

732 (ІПСП); б/н (ІПСП) 

З-38 

27 

Захаров А. И. Как преодолеть страхи у детей. — М.: Педагогика, 1986.—112 с. 

В книге обобщен многолетний опыт работы автора по предупреждению страхов у детей, 

развитию у них уверености в себе. Расматриваються конкретные приемы преодоления страхов 

психолого-педагогическими средствами. 

859 

З-47 
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27 

Зейгарник Б.В. Патопсихология. - М.: Издательство Московського университета, 1986.-288 с. 

В учебнике на основе большого фактического материала, полученного автором, сотрудниками 

психологического факультета МГУ и другими отечественными патопсихологами, излагаются 

важнейшие теоретические и  прикладные проблемы патопсихологии, проведен критический 

анализ положений зарубежной патопсихологии. 

2786 

З-26 

27 

Зимбардо Ф., Ляйппе М. Социальное влияние — СПб: Издательство «Питер», 2000. — 448 с. – 

друк. вар., елек. вар. 

Перед вами работа классиков психологической науки — издание, которое можно использо-

вать в качестве основного или дополнительного пособия в рамках курса по социальной 

психологии и проводить на ее основе семинарские занятия Преподавателям социологии, 

теории коммуникации или бизнеса книга поможет при чтении таких курсов, как «Воздействие 

СМИ», «Пропаганда и СМИ», «Социальное влияние в малых и больших группах», «Основы 

рекламного дела». В книгу вошли материалы, имеющие самое непосредственное отношение к 

проблематике каждой из етих дисциплин. 

1853 

З 47 

27 

Зейгарник Б. В. Основы патопсихологии. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

З 47 

27 

Зейгарник Б. В. Патопсихология. – М.: «Академия», 1999.  – елек. вар. 

Пособие представляет собой изложение основных разделов курса «Патопсихология»  - одной 

из отраслей психологической науки, данные которой имеют теоретическое и практическое 

значение для психологии и психиатрии. В книге рассматриваются принципы построения 

патопсихологического исследования, проблемы нарушения восприятия, мышления, 

умственной работоспособности и др. 

б/н (ІПСП) 

З-80 

27 

Золотовицкий Р. Моренопрактики: Обзор практики применения методов Я.Л. Морено: 

Материалы к Международной конференции по психодраме, социометрии и групповой 

моренотерапии, 15-23 сентября 2001 года. - Ростов-на-Дону, 2001. - 60 с. 

1904 

И 46 

27 

Ильин В.А. Археология детства: Психологические механизмы семейной жизни. – М.: “Класс”, 

2002. – 208 с. – друк. вар., елек. вар. 

Эта книга адресована всем, у кого была, есть и будет семья. А также всем, кто был ребенком, у 

кого был ребенок, у кого были, есть и будут дети. 

2548 

И 52 

27 

Имидж руководителя. Гмыряенская Н.К. Чернигов, 2001. – 29 с. 
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1045 

И 86 

27 

Майкл Джордж Искусство релаксации. Снятие напряжения преодоление стресса, самопомощь 

– Лондон-Москва,  1998. – 160 с. 

б/н (ІПСП) 

І 60 

27 

Индивидуализация образовательного процесса: от программ психологической поддержки до 

индивидуальных учебных планов. (Из опыта работы гимназии №1552). М., 2001. – 116 с. 

б/н (ІПСП) 

К 12 

27 

Кабанова Е. Секреты мудрой стервы. Слагаемые успеха.. — СПб.: Питер, 2003. — 192 с. 

Эта книга посвящена задачам женской «самозащиты».  

2619 

К 16 

27 

Как помочь детям понять смерть: Пер. с англ. / Под ред. Н. Заверико. - Запорожье, 2002.- 20 с. 

Брошюра рассказывает о том, как беседовать с ребенком, пережившим утрату родителей или 

близких родственников; о чувствах и состоянии, об отношении к смерти детей разного 

возраста. 

2783 

К 16 

27 

Как справиться с горем: Программа по коррекции эмоционального состояния: Пер. с англ. / 

Под. ред. Н.В. Задерико. – Запорожье, 2002.- 14с. 

Дання программа содержит информацию о том, как справиться с горем, вызванным смертью 

близкого человека. 

2782 

К 18 

27 

Каммероу Дж. Ваш психологический тип и стиль работы / Дж. Каммероу, Н.Баргер, Л. Кирби; 

Пер. с англ. А. Багрянцевой. – М.: Изд-во Института Психотерапии, 2001. – 224 с. 

Книга написана на основе методики определения типа личности Майерс - Бриггс – 

популярного во всем мире личностного теста. 

2287 

К 21 

27 

Карнеги Д. Как выработать уверенность в себе и влиять на людей, выступая публично; Как 

завоевывать друзей и оказывать  влияние на людей; Как перестать беспокоиться и начать жить 

/ Пер. с англ. В.А. Бабенко, Л. А. Кузьмина, Е.В. Городничева. – 3-е изд. - Мн.: ООО 

«Попурри», 2002. –768 с. – друк. вар., елек. вар. 

Широкому кругу читателей предлагаются прославленные произведения Дейла   Карнеги; 

тексты их для повторных изданий на английском языке были пересмотрены и осовременены 

наследниками автора. 

2284 

К 21 



745 

 

27 

Карвасарский Б. Д. Медицинская психология. – Ленинград: «Медицина», 1982. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

К 26 

27 

Карпенко Н. Дитячі страхи. Психологія їх подолання. - К.: Главник, 2007. — С. 144.  

У посібнику Представлено алалія прояву страхів у дошкільників, диференційовано види 

страхів. Установлено, що профілактика та психокорекція страхів у дошкільників ефективна за 

умови, якщо нона спирається па врахування психологічних детермінант cтраху у конкретної 

дитини та рівень інтенсивності його прояву і його виду.  

4561 

К 61 

27 

Колодзин Б. Как жить после психической травмы: Пер. с англ. – М.: Шанс, 1992. – 94 с. 

Эта книга посвящена людям, которым пришлось столкнутся с ненавистью и насилием. Она 

написана для тех, кто ищет пути к душевному покою. 

277 

К 61 

27 

Коломинский Я. Л. Психология взаимоотношений в малых группах (общие и возрастные 

особенности): Учебн. пособ. – Минск: ТетраСистем, 2000. – 432 с.  

В учебном пособии излагается современная социально – психологическая теория малых групп 

в возрастном и педагогическом аспектах. Основу ее составляют результаты 

экспериментальных исследований автора. В ней обобщены также работы других психологов 

по указанной поблеме. Обстоятельно излагаются экспериментальные методы изучения 

межличностных отношений, приемы математической оброботки полученных результатов, их 

психолого – педагогическая интерпритация. 

783 

К 64 

27 

Кон И.С. Ребенок и общество: Историко–этнографическая перспектива. - М.: « Наука», 1988. – 

270 с. 

Книга представляет собой теоретико-методологический анализ современного состояния 

этнографии и истории детства. 

3043 

К 64 

27 

Кон И.С. Социологическая психология. – М.: Московский психолого-социальный ин-т; 

Воронеж: МОДЭК, 1999. – 560 с. – друк. вар., елек. вар. 

Книга содержит публикации по проблемам психологии, социологии, этнографии и 

культурологии. 

1118 

К 66 

27 

Корзун Н.В. Рок, игры, мода и реклама. – М., 1989. – 136 с. 

625 (ІПСП) 

К 68 

27 
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Корольчук М.С. Психофізіологія діяльності: Підручник для студентів вищих навчальних 

закладів. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2009. – 400 с.  

924 (ІПСП) б/н (ІПСП) 

К 75 

27 

Коханова О. П. Психологія партнерської взаємодії в освіті : навчально-методичний посібник.  

– К.: Вид-во ПП Щербатих О. В. – 2011 – 104 с. 

У навчально-методичному посібнику пропонується програма оптимізації партнерської 

взаємодії студентів як суб’єктів професійного навчання. Зміст посібника побудовано за 

інформаційною та діагностично-розвивальною структурою. 

1233 (ІПСП) 

К 92 

27 

Купер К. Индивидуальные различия / Пер, с англ. Т. М. Марютиной под ред. И. В. Равич-

Щербо — М.: Аспект Пресс, 2000.— с. 527 

Книга посвншена изучению индивидуальных различий в психологии. Она состоит из двух 

разделов. В первом рассматриваются биологические и социальные источнихи происхождения 

индивидуально-психологических различий. Во втором разделе особое внимание уделяется 

факторному анализу и возможностям его применения в дифференциальной психологии. 

Вконие книги имеется приложение, включающее кодекс справедливого тестирования в 

образовании. 

1287 

Л 33 

27 

Лебедев В.И. Психология и психопатология одиночества и групповой изоляции: Учеб. пособ. 

для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 407 с. 

В учебном пособии рассматриваются изменения психики человека в условиях одиночества; 

раскрывается клиническая картина и генез психозов, обусловленных социальной и тюремной 

изоляцией. 

1474 

 

Л 36 

27 

Леви В. Искусство быть собой. – М.: Знание, 1991. – 256 с. 

Книга эта о технике психологического самоуправления и самоусовершенствования, о 

самовнушении, об искусстве понимать самого себя, раскрывать свои неиспользуемые 

возможности, побеждать болезни, укреплять здоровье тела и духа.  

3106 

Л 36 

27 

Левин К. Теория поля в социальных науках: Пер.с англ. – СПб.: Сенсор, 2000. – 368 с. 

Влияние Курта Левина на психологию не уменьшается. Его вклад в науку привлекает 

пристальное внимание многих специалистов. Многие вопросы, которыми он занимался, стали 

основополагающими для психологов. 

1611 

Л 47 

27 

Леонтьев А. Н. Биологическое и социальное в психике человека /  Проблемы развития 
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психики. 4-е издание. М., 1981. – С.193-218. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

Л 72 

27 

Лозова О. М. Методологія психосемантичних досліджень етносу. Монографія. - К.: 

Видавничий Дім «Слово», 2011. - 176 с. 

У монографії обґрунтовано теоретико-методологічний базис, описано низку дослідницьких 

методів і наведено результати емпіричних досліджень у галузі психосемантики етнічної 

свідомості. 

1351 (ІПСП) 

Л 74 

27 

Ломов Б. Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии. М.: «Наука», 1984. – 

288 с. – елек. вар. 

Книга посвящена актуальным методологическим проблемам психологической науки. Дается 

общая характеристика ее современного состояния и тенденций развития, обсуждаются пути 

развития ее теории. Рассматриваются базовые для психологической науки категории: от-

ражения, деятельности, общения и личности, а также соотношение биологического и 

социального в детерминации психики человека. 

б/н (ІПСП) 

Л 84 

27 

Лукина М. Технология интервью: Учеб. пособ. для вузов. – М.: Аспект Пресс, 2003. – 191 с. 

Книга задумана как практическое руководство для будущих журналистов. При этом автор 

учитывает опыт практикующих журналистов, а также российских и зарубежных коллег. 

3533 

Л 86 

27 

Лурия А. Р. Язык и сознание. / Под ред. Е. Д. Хомской. – М.:  Изд-во Моск. ун-та, 1979. – 320 

с. – елек. вар. 

Монография представляет собой изложение курса лекций, прочитанных автором на 

факультете психологии Московского государственного университета. 

Автор рассматривает различные аспекты проблемы языка и сознания; дает анализ слова и 

понятия, речевой деятельности в ее различных формах; обращает внимание на мозговую 

организацию речевой деятельности, особенности нарушения речевого высказывания и 

понимания речи при различных поражениях мозга. 

Исследование основано на современных лингвистических представлениях о структуре 

речевого высказывания и анализе различных, иейропсихологических данных. 

б/н (ІПСП) 

Л 93 

27 

Люис Б., Пуселик Ф. NLP магия нейролингвистического программирования без тайн. – елек. 

вар. 

Эта книга - новейшее руководство по нейролингвистическому программированию, 

содержащее широкий обзор современных техник НЛП. Она станет увлекательным 

путешествием в мир НЛП для менеджеров,  психологов,  педагогов. 

б/н (ІПСП) 

М 15 
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27 

Макарьев И Если ваш ребенок — левша: / Оформл. С. Григорьева  - СПб.: Лань, 1995. - 128 с. 

Задача данной книги — привлечь внимание читателей к леворуким («левшам»), к специфике 

восприятия и познания ими окружающего мира, к проблемам их существования в этом мире. 

513 (ІПСП) 

М 17 

27 

Максименко С. Д., Носенко Е, Л. Експериментальна психологія (дидактичний тезаурус): Навч. 

пoci6. — К.: МАУП, 2002. — 128 с. 

У навчальному посібнику наведено основні поняття з курсу експериментальної психологи, 

впорядковані за моделлю інформаційного тезаурусу в базу декларативних знань.  

2067 

М 18 

27 

Малтыкина-Пых И. Г. Психология поведения жертвы. – М.: Эксмо, 2006. – 1008 с. – елек. вар. 

В справочнике рассмотрены предмет, история и перспективы виктимологии, проанализованы 

соотношения понятий типов жертв и видов виктимности, а также существующие виды и 

формы насилия. Особое внимание уделено анализу психологических теорий, которые с 

различных позиций объясняют формирование повышенной виктимности личности или 

«феномена жертвы». 

б/н (ІПСП) 

М 23 

27 

Маноха И. П. Человек и потенциал его бытия / Киев: Изд-во "Стимул" – К., 1995, 256 с.  

Книга посвящена проблеме психологического изучения, измерения и развития потенциала 

индивидуального бытия человека. В центре вниманий — построение теоретических и 

прикладных приемов "психологических влияний" на процесс осуществления личностью 

своего потенциала. Повествование воспроизводит познавательные техники научного мышле-

ний психолога в исследовании онтологически-содержа тельных явлений. Представленные 

техники по существу и способам реализации синтезируют опыт онтологического и собствен 

но- психологического постижения сущности человеческого бытия. Содержательный итог 

исследования презентируют методы психологической помощи личности в познании и 

реализации своего призвания, назначения, профессионального потенциала. Эти методы могут 

быть использованы в практике индивидуального психологического консультирования, 

профессионального ориентирования, психотерапии проблем индивидуального развития 

личности. 

264 (ІПСП) 

М 29 

27 

Мартин Д. Трудный разговор. Как справляться с затруднительными ситуациями / Пер. с англ. 

Т. А. Сиваковой. – 2-е изд. – Мн.: Амалфея, 2004. – 224 с. 

Книга о том, как достичь максимального взаимопонимания между нанимателями и 

служащими; поставщиками и клиентами; покупателями и продавцами, как действовать в 

случаях разногласий и столкновений в самых разных ситуациях. 

3765 

М 33 

27 



749 

 

Матюгин И.Ю., Чакаберия Е.И., Рыбникова И.К., Слоненко Т.Б. КАК НАУЧИТЬСЯ 

ЗАБЫВАТЬ НЕНУЖНОЕ - Москва,  "Эйдос", 1996 г. 

Одно из свойств хорошей памяти - умение быстро забывать ненужное. Это поможет вам и во 

время экзаменов и во время стрессов, когда появляются травмирующие психику переживания. 

Методы основаны на резервах образной памяти. Ценность методов в том, что многие из них 

найдены самими детьми.  

480 (ІПСП) 

М 50 

27 

Менжулин В.И. Расколдовывая Юнга: от апологетики к критике. – К.: Сфера, 2002. – 207с. 

В книге рассматривается зарождение и развитие традиции критического осмысления личности 

и учения влиятельного швейцарського психолога и психиатра Густава Юнга. Это первая в 

отечественной литературе попытка обобщить и систематизировать результаты работы группы 

западных историков науки последней трети ХХ столетия. 

2053 

М 50 

27 

Менделевич В. Д. Клиническая и медицинская психология: практическое руководство. М.: 

«МЕДпресс», 2001. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

М 52 

27 

Мерфи Дж. Сила вашего подсознания. - Ростов н/Д.: Феникс, 2002. – 352 с. 

В книге описаны простые методики воздействия на подсознание. 

2490 

М 54 

27 

Методичні рекомендації з організації самостійної роботи з дисципліни "Психологія діяльності 

та навчальний менеджмент" для бакалаврів за напрямом підготовки 0501 - "Економіка і 

підприємництво": Навчально- методичний посібник / Укладачі: В. Г. Уманська. - Черкаси: 

Вид. від. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2011. - 60 с. 

б/н (ІПСП) 

М 54 

27 

Методичні та теоретичні проблеми психології: Навч. посібник / М.С. Корольчук, Ю.Л. 

Трофімов, В.І. Осьодло та ін. – К.: Ніка-Центр, 2008. – 336с. 

913 (ІПСП) 

М 15 

27 

Мякдермот Я., Яго В. Практический курс НЛП. — М.: Изд-во Эксмо, 2007. — 464 с. 

Перед вами книга всемирно известного классика нейрон ингенетического программирования 

Яна Макдермонта и успешного НЛП-тренера Венли Яго. НЛП — это одна из революционных 

и постоянно совершенствуемых психотерапевтических техник для ускорения личностного 

роста и оттачивания коммуникационных навыков. 

550 (ІПСП) 

М 63 

27 

Мир психологии / Научно-методический журнал. // 1999, № 3 (19), июль-сентябрь. – Москва – 
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Воронеж, 1999. – 154 с. 

б/н (ІПСП) 

Н 126 

27 

На пути к толерантному сознанию / Отв. ред. А. П. Асмолов. — М. : Смысл, 2000. - 255 с. 

Книга содержит конкретные методические разработки и программы, направленные на 

формирование у учеников средней школы установок толерантного сознания — терпимого 

отношения к себе и к окружающим, независимо от личностных особенностей, убеждений, 

этнической принадлежности. В первой части книги даны программы специальных курсов 

учебных занятий в школе. Вторая часть представляет собой методическое руководство по 

организации и проведению тренинга толерантности. В ней изложен тематический план и 

подробный сценарий занятий. 

358 (ІПСП) 

Н 19 

27 

Назаретян А. П. Цивилизационные кризисы в контексте Универсальной истории: 

Синергетика, психология и футурология. – М.: ПЕР СЭ, 2001. – 239 с. 

Общество не первый раз в своей истории сталкивается с особам типом кризи сов 

(демографических, экологических, военно-политических), которые вызваны 

несбалансированной деятельностью людей. Автор книги исследует эти вопросы, привлекая 

данные исторической психологи, культурной и сравнительной анторопологии, эволюционной 

биологии и космологии, а также обобщающие модели самоорганизации. 

1519 

Н 19 

27 

Назаретян А.П. Психология стихийного массового поведения. Лекции. – М.: ПЕР СЭ, 2001. – 

112 с. 

В этой книге обсуждаются следующие вопросы: как образуется агрессивная толпа и как ею 

манипулируют; возможно ли противостоять массовой панике до и после того, как она 

возникла; каким образом распространяются слухи, как научиться их предупреждать и 

устранять; что такое «грязные технологии» и «черный Пи Ар». 

1475; 4391 

Н 31 

27 

Наследов А. Д. Применение математических методов в психологии: Учеб. пособ. / А. Д. 

Наследов, С. Г. Тарасов. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2001. – 208 с. 

Данное пособие содержит сведения из математической статистики, усвоение которых 

обеспечивает понимание процедур понимания процедур обработки результатов процедур. 

2072 

Н 28 

27 

Нартова-Бочавер С.К. Дифференциальная психология. Учебное пособие. – 129 с. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

Н 61 

27 

Нативні психотехнології. / Чепелева Н. В, Смульсон M. Л, Шиловська О. М., Гуцол С. Ю. - К.: 

Главник, 2007,- С.144. 
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У посібнику запропоновані загальні принципи та техніки наративпої психології та 

психотерапії, які можуть бути використані практичним психологом в роботі з психологічної 

підтримки клієнтів різного віку. Рекомендуємо застосовувати їх до потреб та особливостей 

клієнтів, враховуючи авторські методичні рекомендації. 

4564 - 2 екз. 

Н 64 

27 

Никонов В.В. Стресс: Современный патофизиологический подход к лечению. – Х.: Консум, 

2002. – 240 с. 

В монографии освещены современные патогенетические механизмы реализации стрессорных 

повреждений организма, не зависящих от этиологических факторов. 

2779 

Н 71 

27 

НЛП: управление креативностью / Под ред. Р.Дилтс. – СПб.: Питер, 2003. – 416 с. 

Основная цель данной книги – представить когнитивные и поведенческие подходы 

нейролингвистического программирования, применяемые для развития персонала в рамках 

организационного обучения. 

2636 

О-48 

27 

Ойстер Кэрол Социальная психология групп. — СПб. : прайм-ЕВРОЗНАК, 2004. — 224 с.  

«Социальная психология групп» — это современное руководство для эффективной работы с 

людьми на основе законов групповой динамики. В книге представлены теория, результаты 

исследований, практические рекомендации и примеры по основным темам социальной 

психологии: законы формирования групп, развитие группы и социализация, процессы 

коммуникации и влияния в группах, продуктивность группы в процессе принятия решений, 

лидерство и власть, внутри- и межгрупповые интересы и конфликты. 

4569 

О-56 

27 

Ольшанский Д. В. Психология террора. - Екатеринбург: Деловая книга. - М.: Академ. Проект; 

ОППЛ, 2002. – 320 с. 

Первое на русском языке издание, целостно рассматривающее одну из наиболее сложных, 

острых и актуальных проблем современного мира. Психология террориста и психология 

террора исследуется как две стороны одной медали. Массовый террор - это ужас, вызываемый 

действиями террористов. 

2373 

О-75 

27 

Основы общей психопатологии / Авт.-сост. Н.Л. Маленкова. — М.: МГПИ, 2008. — 68 с.  

В брошюре кратко изложены основы психопатологии, значительное внимание уделено 

основам общей психопатологии, а именно патологии высших психических функций, 

патологии эмоций и воли, патологии сознания и самосознания, нарушениям личности, 

психомоторным расстройствам, а также неврозам и психосоматозам. 

б/н (ІПСП) 

О-75 

27 
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Основы психологических знаний: учеб.пособие / Авт.состав Г.В.Щекин – К., 2001. – 128 с. 

В предлагаемом учебном пособии расмотрены основные понятия, используемые в 

психологической науке. 

1135 (ІПСП) 

О-75 

27 

Осорина М. В. Секретный мир детей в простанстве мира взрослых. – СПб.: Питер, 1999. – 288 

с. 

Книга посвячена чрезвычайно важной, но мало изученой проблеме – освоению ребенком 

пространства окружающего мира и тем традиционным способам, которые создала для этого 

народная педагогіка и детская субкультура. 

4174 

О 90 

27 

Магические метафоры. 77 историй для  учителей, терапевтов и думающих людей / Пер. с англ. 

Е. Рачковой. – М: Изд- во Эксмо, 2002. – 320 с. 

 Эта книга прекрасная коллекция очаровательных историй, которые, соединяя в себе мудрость 

и простоту, учат нас думать, находить решение проблем, развивает мышление, интуицию и 

воображение. Автор создал настоящую сокровищницу смеха и мудрости. 

3173 

П 12 

27 

Пальчевський С. С. Акмеологія: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних 

закладів,— Київ: Кондор, 2008.- 398 с. 

У посібнику розкривається сутність акмеології як інтегрованої галузі знань про вершинні 

досягнення людини впродовж акмеперіоду її життя. Обґрунтовуються можливості та характер 

таких досягнень в основні вікові періоди життя. Висвітлюються шляхи найповнішої актуалі-

зації особистості, проблеми глобальної зрілості. Розкриваються основи педагогічної, 

креативної та автосугестопедичної акмеологій. 

1168 (ІПСП) 

П 16 

27 

Панасик А.Ю. А что у нас в подсознании? (12 уроков по психотехнологии проникновения в 

подсознание собеседника). – М.: Дело, 1996. – 272 с. 

Как реально научиться распознать характер людей буквально за несколько минут общения, 

распознать истинные их намерения, научиться читать то, что у них в подсознании, которое 

всегда выдает истинные намерения любого человека? Ответы на эти вопросы найдет в этой 

книге руководитель и политик, учитель и врач, юрист и предприниматель – все, кто имеет 

дело с людьми. 

2985 

П 18 

27 

Паркинсон С. Н. Законы Паркинсона / Сирил Н. Паркинсон. — Пер. с англ. С. Степанова. — 

М.: ФАИР-ПРЕСС, 2001. — 320 с. 

Законы Паркинсона широко известны своей  парадоксальностью, остроумием и... 

максимальным соответствием реальной жизни. Но если вы спросите, какова тема данной 

книги, ответить однозначно будет непросто. Первая часть книги — об управлении деловой и 

общественной жизнью, о закулисной стороне политики и бизнеса, а вторая — о том, как все 
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вышеупомянутое соотносится с жизнью семейной, житейскими   обстоятельствами,   

характерными   для обычной семьи. 

2301 

П 18 

27 

Парцерняк С.А. Стресс. Вегетозы. Психосоматика. – СПб.: А.В.К., 2002. – 384 с. 

На примере вегетозов, других психосоматических заболеваний и «пограничных» состояний 

обосновывается интегративный (комплексный) подход к диагностике и коррекции 

регуляторных нарушений, лежащих в основе патогенеза этой патологии. 

2689 

П 21 

27 

Пачковський Ю.Ф. Психологія підприємництва. Навч. посіб. – Львів, 2001. – 276 с. 

У навчальному посібнику висвітлено комплекс актуальних проблем, пов’язаних із 

формуванням “Психології підприємництва” як нової для нашої країни науково-практичної 

галузі психологічного знання. Розглядаються сучасні теорії підприємництва, його 

психологічні ознаки з позиції активності, ризику, лідерства, творчості. 

2382 

П 32 

27 

Пиз А., Пиз Б. Как заставить мужчину слушать, а женщину молчать. Почему мы такие разные, 

но так нужны друг другу. — М.: Изд-во Эксмо, 2007. — 352 с.  

В третьем тысячелетии мы все так же пребываем в неведении о взаимоотношениях полов, как 

и в начале времен, и поэтому продолжаем добывать крупицы знаний на полях семейных 

сражений. Зализывание ран — процесс длительный и не всегда успешный. Помощь в 

восполнении пробелов в этой области нашего образования вам окажут Аллан и Барбара Пиэ, 

Они научат вас вовремя ретироваться с поля боя, а подчас и избежать самой схватки. А те 

психологические и физиологические различия, которые делают нас такими разными и 

неповторимыми, больше никогда не будут препятствиями для бесконфликтного общения. 

236 (ІПСП) 

П 32 

27 

Пиз А., Гарнер А. Язык разговора. – 53 с. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

П 32 

27 

Підготовка волонтерів до роботи в службі „Телефон довіри” – К.: ДЦССМ, 2003. – 116 с. 

У методичному посібнику розкриваються теоретичні та практичні засади психологічної 

допомоги по телефону та підготовки консультантів служби „Телефон Довіри”. 

4273 

П 32 

27 

Підліток на порозі ІІІ тисячоліття: Психологічні аспекти кризових явищ в підлітковому 

середовищі / С.О.Новік, І.М. Кирилюк, Н.О.Єгонська. – К., 2001. – 44 с. 

У роботі висвітлюються актуальні проблеми підліткового періоду. Книга написана за даними 

соціологічного та психологічного досліджень дітей та підлітків підліткових клубів за місцем 

проживання Ватутінського та Печерського районів, які було проведено Міським 

психологічним центром Служби у справах неповнолітніх м. Києва. 
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1181 

П 32 

27 

Пиз А., Пиз Б. Язык взаимоотношений (Мужчина и женщина). – 95 с. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

П 35 

27 

Полунін О. В. Переживання людиною нлину часу: експериментальне дослідження: монографія 

/ О.В. Полунін. - К. : Гнозіс, 2011. - 360 с. 

У монографії представлено дослідження із психології переживання часу людиною. Розглянуто 

систематику різних підходів і методів у вивченні переживання часу. Наведено авторські 

експериментальні процедури для дослідження обробки часової інформації когнітивною 

системою, а також інтегровану модель часового механізму індивіда. Описано низку 

експериментальних досліджень. На їх основі виокремлено закономірності в переживанні 

плину часу, запропоновано нову концепцію суб'єктивного теперішнього, виявлено 

особливості функціонування окремих складових часового механізму людини. Висвітлено 

результати експериментів з метою визначення властивостей часового виміру актуального 

досвіду людини та розгортання темпоральних процесів на рівні уяви. 

1346 (ІПСП) 

П 42 

27 

Пов’якель Н.І. Професіогенез мислення психолога-практика в системі вищої школи: 

Монографія. – Вид. 2, випр. і доп. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2008. – 298 с. 

923 (ІПСП) 

П 42 

27 

Пов’якель Н. І. Психологія дитячих страхів / Надія Пов’якель, Оксана Скляренко. – К.: Шк. 

світ, 2011. – 128 с. 

У книжці розглянуті актуальні психологічні проблеми виникнення та подолання дитячих 

страхів, їх причини, функції, різновиди, особливості прояву саме у дітей. Значна увага 

надається практично-психологічним аспектам виникнення, психопрофілактиці та 

психокорекції дитячих страхів. У книжці подано адаптований комплекс психологічних 

методик, застосування яких дає можливість попереджувати виникнення дитячих страхів, 

зменшувати їх вплив на становлення і розвиток особистості дитини. 

1496 (ІПСП) 

П 44 

27 

Подшивайлова Л. І. Вступ до спеціальності: психологія. Модуль 2 : навч. посіб. / Л. І. 

Подшивайлова. — К.: Київськ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2011. — 220 с. 

Навчальний посібник к другим модулем курсу «Вступ до спеціальності» і складається з п’яти 

тем: «Моя майбутня професія — психолог», «Специфіка професійної діяльності психолога», 

«Професійний портрет психолога», «Етапи професійного зростання психолога», 

«Комнетентнісні виміри професії психолога». У посібнику розглядаються поняття наукової, 

прикладної, практичної та побутової психології; подано опис системи психологічної служби, 

центрів та закладів науково-дослідної, прикладної та практичної психології в Україні; 

показано сфери застосування практичної психології, особливості професійної діяльності 

психолога та вимоги до його особистості; розкрито питання етичного регулювання 

професійної діяльності психолога.  
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1296 (ІПСП) 

П 44 

27 

Подшивайлова Л. І. Вступ до спеціальності: психологія. Навчальний посібник для студентів 

вищих навчальних закладів / Л. І. Подшивайлова. - Кам'янець-Подільський : ПП Буйницький, 

2011. - 320 с. 

У навчальному посібнику розглядаються основи самоорганізації навчальної діяльності 

студента у вищому навчальному закладі. Охарактеризовані особливості системи вищої освіти 

України. Особлива увага приділяється розкриттю змісту самостійної навчальної роботи, умов 

саморозвитку, самовиховання та саморегуляції студента. У посібнику також відображені теми: 

система психологічної служби, центри та заклади науково-дослідної, прикладної та 

практичної психології в Україні; особливості професійної діяльності психолога та вимоги до 

його особистості; етичне регулювання професійної діяльності психолога. У додатках наведено 

нормативно-правові документи, які регламентують діяльність психолога у сфері освіти. 

1273 (ІПСП) 

П 47 

27 

Познание. Общество. Развитие: Сборник статей. / Под общ. ред. Д. В. Ушакова. – М.: 

Российская академия наук, институт психологии, 1996. – 206 с. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

П 69 

27 

Практика в системі професійної підготовки психології Навчально-методнчний посібник // 

Автори - упорядники: Г.К Радчук, М.М. Шпак, З.М. Адамська, Т.П.Цюман / За заг. ред. Г.К. 

Радчук- Тернопіль: ТИПУ, 2005. - 203с. 

В посібнику розкриті основні завдання, види, особливості організації чроведення практики в 

процесі підготовки фахівців — психологів у вищи навчальних закладах. Наводиться 

апробована модель системи практик, яі зорієнтована на відпрацювання студентами вмінь і 

навичок в основнії видах професійної діяльпосіі психолога /просвітницькому, профтактичном, 

діагностичному, корекційному, консультативному, реабілітаційному/. 

4347 

П 69 

27 

Практикум по гендерной психологии / Под ред. И.С. Клецкиной. – СПб.: Питер, 2003. – 480 с. 

В данной книге представлены методические разработки практических и семинарских занятий 

по гендерной психологии. 

2671 

П 75 

27 

ПРИНЦИП СИСТЕМНОСТИ В ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ / научное 

издание – М., 1990 

Сборник статей посвящен анализу ключевых проблем психологической науки (детермяпацик 

развития, природы психического, отражения и др.). Раскрывается специфика реализации 

системного подхода в современных психологических исследования. Обсуждаются вопросы 

построения конкретно-психологической теории и адекватности методов психологического 

познания. 

621 (ІПСП) 

П 75 
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27  

Приходько Ю.О. Практична психологія: введення в професію. Навчальний посібник для 

студентів вищих навчальних закладів. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2008. – 180 с. 

908 (ІПСП) 

П 78 

27 

Програма ІІ з’їзду Товариства психологів України «Проблеми та перспективи розвитку 

психології в Україні» 23 – 27 вересня 1996 року. Київ, 1996. – 53 с. 

б/н (ІПСП) 

П 84 

27 

Проэктивная психология / Пер. с англ. – М.: Апрель Пресс, Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2000. – 456 

с. 

Это пособие в котором сделана попытка объеденение наиболее интересной информации по 

проэктивным методикам. 

1597 

П 85 

27 

Пряжников Н.С. Психология труда и человеческого достоинства: Учеб. пособ. для студ. высш. 

учеб. заведений / Н.С. Пряжников, Е.Ю.Пряжникова. – М.: «Академия», 2001. – 480с. 

В учебном пособии даються традиционные представления о теории и практике психологи 

труда, а также современные разработки наиболее актуальних проблем, связанных с поиском 

смысла трудовой деятельности. Несколько парадоксальне рассуждения авторов о сущности и 

ценности труда в современной России помогут студенту сформировать свое отношение к 

обсуждаемым темам, понять значимость честного квалифицированного труда для повышения 

чувства собственного достоинства. 

1111 

П 86 

27 

Психологія. Збірник статей. – 338 с. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

П 86 

27 

Психолог в школе: первый год – Новосибирск, 1991. – 70 с. 

б/н (ІПСП) 

П 86 

27 

Психологические аспекты подбора и проверки персонала / составитель Литвинцева Н.А. – М., 

1996/1997. – 400 с. 

460 (ІПСП) 

П 86 

27 

Психология детей с отклонениями и нарушениями психического развития / Сост. и общ. ред. 

В.М. Астапова, Ю.В. Микадзе. – СПб.: Питер, 2001. – 384 с. 

 В книге представлены теоретические, экспериментальные и прикладные исследования 

отечественных специалистов в области дефектологии, клинической психологии, детской 

неврологии и психиатрии, раскрывающие проблему нарушений и отклонений в психическом 

развитии детей. 
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1321 

П 86 

27 

Психология жизненного успеха. Опыт социально-психологического анализа преодоления 

критических ситуаций / НАН Украины; Ин-т Социологии. - К., 1995. – 149 с. 

Человеческая жизнь и ценности жизни, жизненные ориентации и жизненные планы молодежи 

в условиях социальной трансформации украинского общества, искусство жить и технология 

жизненного успеха, жизненная драма и пути выхода из тупиков на жизненном поприще - круг 

этих проблем освещается в книге на основе широкого использования материалов 

социологических исследований и обобщения реального жизненного опыта современников. 

429 

П 86 

27 

Психология сексуальных отклонений: Хрестоматия / Сост. К. В. Сельченок. — Мн.: Харвест, 

М.: ACT, 2000. — 672 с.  

Хрестоматия посвящена одной из наиболее загадочных сфер человеческой жизни — 

«нетрадиционному» половому поведению. Секс и все связанное с ним имеет жизненно важное 

значение (как известно, «любовь и голод правят миром»), поэтому сексуальная проблематика 

никого не оставляет равнодушным. Между тем, десятилетия ханжеского отношения к 

проблемам секса сделали их в СССР/СНГ суперактуальными. 

1418 

П 86 

27 

Психологічна безпека та адаптація особистості – метеріали міжнародної науково-практичної 

конференції – Дніпропетровськ, 2007 

36ipник матеріалів міжнародної конфереції містить наукову інформацію та висвітлює 

практичний досвід із дослідження активних методів психологічної допомоги та профілактики 

психосоціальних залежностей у практичній діяльності психолога, питань формування 

критичного мислення та підвищення адаптаційних ресурсів особистості. 

1011 (ІПСП) 

П 86 

27 

Психологічне забезпечення психічного і фізичного здоров’я: Навчальний посібник / М. С. 

Корольчук, В. М. Крайнюк, А. Ф. Косенко; За ред. М. С. Корольчука. – К.: Фірма „ІНКОС”, 

2002. – 272 с. 

У роботі розглянуто шляхи та засоби зміцнення фізичного і психічного здоров’я, основні 

поняття, критерії психічного здоров’я та синдроми психічних захворювань. 

3878 

П 86 

27 

Психологічні перспективи: Журнал./ Вип.3.2003 

б/н (ІПСП) 

П 86 

27 

Психічне здоров’я дитини / Упоряд. Т. Гончаренко – К.: Редакції загально педагогічних газет, 

2003. – 112 с. 

Неврівноважена психіка – головна причина дезадаптованості, тривожності та девіантної 

поведінки дітей. Своєчасна діагностика дає змогу з’ясувати причини відхилень в 



758 

 

особистісному розвитку та розпочати профілактичну роботу зі збереження психічного 

здоров’я дітей. 

б/н (ІПСП) 

П 88 

27 

Пушкина Т. П. Медицинская психология. – (Методические указания). /Автор-составитель 

Т. П. Пушкина. – Новосибирск: Научно-учебный центр психологии НГУ, 1996. – 50 с. – елек. 

вар.  

б/н (ІПСП) 

Р 15 

27 

Радчук Г. К. Аксіопсихологія вищої школи. Монографія. - Тернопіль: ТИПУ, 2009. – 415 с. 

Монографія присвячена актуальній проблемі аксіогенезу особистості майбутнього фахівця у 

процесі навчання у вищому навчальному закладі. У роботі представлено сучасне розуміння 

аксіогенезу особистості студента, визначено сутність та зміст досліджуваного феномена, 

механізми, принципи та психолого-педагогічні засади його становлення. Виокремлені 

параметри культурно-феноменологічного моделювання аксіогенезу особистості майбутнього 

фахівця відповідають потребам вищої школи щодо її модернізації на засадах гуманізації та 

гуманітаризації. 

987 (ІПСП) 

Р 15 

27 

Радчук Г. Психологія вищої школи. Монографія. – Тернопіль: ТНПУ, 2009. – 415 с. 

Монографія присвячена актуальній проблемі аксіогенезу особистості майбутнього фахівця у 

процесі навчання у вищому навчальному закладі. 

987 (ІПСП) 

Р 45 

27 

Рефераты, контрольные и дипломные работы по психологии: практические рекомендации по 

разработке и оформлению (для студентов, аспирантов, преподавателей, практических 

психологов) / Сост. А.В. Батаршев.- М.: ТЦ Сфера, 2002. – 144 c. 

В пособии представлены организационно-методические материалы для студентов. Основное 

внимание уделено правилам разработки и оформления студенческих академических работ. 

2351 

Р 51 

27 

Риман Ф. Основные формы страха / Пер. с нем. Э.Л. Гушанского. - 3-е изд. – М.: Алетейа, 

2000. – 336 с. 

В книге говорится о страхах в человеческом существовании, их проявлении у шизоидных, 

депрессивных, навязчивых и истерических личностей. 

1093 

Р 58 

27 

Роббинс Э. Разбуди в себе исполина. – Мн.: ООО «Попурри», 2002. – 640 с. 

Книга рассказывает о наиболее эффективных стратегиях и конкретных приёмах, пользуясь 

которыми, каждый человек может взять под контроль свои чувства и эмоции, телесное 

здоровье, финансы, отношения с окружающими людьми – то есть обуздать все силы, 

играющие его жизнью и судьбой. 
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4214 

Р 59 

27 

Рогов Е.И. Психология познания. – М.: ВЛАДОС, 2001. – 176 с. 

Автор в увлекательной форме рассказывает о процессах познания, методах их исследования и 

приемах развития. Методики исследований и упражнений могут быть использованы как в 

школе, так и при самостоятельной работе. 

1975 

Р 59 

27 

Рогов Е.И. Психология человека. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. —320 с. 

Предлагаемая вниманию читателей книга «Психология человека» — вторая в серии «Азбука 

психологии» и предназначена для школьников. Она не похожа на учебник в строгом 

понимании этого слова. В ней автор знакомит всех, кто интересуется психологией, с ее 

основами. Главное внимание уделено индивидуально-типологическим особенностям чело-

века: направленности, темпераменту, характеру, способностям. В книгу включены также 

психологические упражнения и опыты по развитию внутреннего мира личности, помогающие 

лучше понять закономерности психики. 

1988 

Р 64 

27 

Розов В. I. Адаптивні антистресові пснхотехнології: Навч.посібн. — К.: Кондор, 2005.- 278 с. 

4473 

Р 82  

27 

Рубинштейн С. Л. Бытие и сознание. Человек и мир.— СПб.: Питер, 2003. — 512 с. – друк. 

вар., елек. вар. 

В книгу включены работы крупнейшего отечественного психолога С. Л. Рубинштейна. «Бытие 

и сознание» освещает одну из важнейших проблем философской мысли — вопрос о природе 

психического, сознания в их отношении к бытию, к материальному миру. 

2621 

Р 83 

27 

Руденко В.М., Руденко Н.М. Математичні методи в психології: Підручник для студентів 

вищих навчальних закладів. – Рівне: видавець Олег Зелень, 2007. – 496 с. 

Розкриваються методологічні основи використання математичних методів у психології (етапи 

математизації науки, місце математики в теоретичних і емпіричних структурах, типологія 

планів психологічних досліджень і відповідних математичних засобів їх супроводження). 

Розглядаються особливості практичного застосування математичних методів при формуванні 

вибіркових сукупностей та їх описових моделей, у процесі статистичних висновків яа основі 

параметричних і не-параметричних критеріїв, використання методів дисперсійного і коре-

ляційного, кластерного і факторного аналізу.  

880 (ІПСП) 

С 17 

27 

Самоукина Н. В. Психология оптимизма. — М.: Изд-во Института Психотерапии, 2001. — 240 

с. 
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Нам довелось жить в эпоху перемен, связанных с многочисленными стрессовыми ситуациями. 

Поэтому практически каждому жителю современной России важно знать, как превращать 

стресс из источника неприятностей в средство мобилизации своих возможностей. Эта книга 

— своего рода спасательный круг, потому что она предлагает доступные способы 

преодолевать изматывающий стресс, быстро восстанавливаться и эффективно отдыхать, 

справляться с собственной раздражительностью и депрессией. В ней рассказано о том, как 

относиться к потерям близких людей, ценностей, работы и крупных денег, что такое стресс 

достижения и как его регулировать, почему мы устаем от интенсивного общения, как найти 

равновесие между нашими страстями и разумом. 

1600 

С 28 

27 

Себе зрозуміти, себе змінити/ Упоряд.: С Максименко, О. Главник.- К.: В. Главник, 2006. – 

128 с.  

У книзі подаються матеріали у вигляді порад, які допоможуть спеціалістам зрозуміти, пізнати 

як себе, так і інших, рсирізнити типи темпераменту і характер людини; мистецтво 

товариськості; особливості двчаг і юнакік. Розрито поняті сутності людського здоров'я та 

життя, надано рекомендації щодо основ спілкування та профілактики конфліктів між батьками 

та дітьми. 

4092 

С 30 

27 

Семиченко В. А. Психология деятельности. — К.:Издатель Эшке А.Н., 2002.— 248 с.  

У посібнику розглянуто одну з найактуальніших тем психології — психологію діяльності. 

Розкрито сутність і специфіку діяльністного підходу як методологічного принципу психологи 

чиїх досліджень. Наведено методики, тести, завдання і вправи, що дають змогу повніше 

розкрити як наукові, так і практичні астпекти системи «людина — діяльність». Вмішено 

зразки комлексних методологичних програм з проблеми діяльності. 

907 (ІПСП) 

C 30 

27 

Семке В. Я. Основы персонологии. - М.: Академ. Проект, 2001. — 476 с.  

Книга представляет собой первое в отечественной литературе руководство по общей и 

клинической  персонологии. Оно охватывает основные теории личности, ее структурные, 

типологические и динамические характеристики. С позиций клинической психологии дана 

оценка различным вариантам уклоняющегося поведения, приводится подробное описание 

вариантов акцентуированной, невротической, припсихопатической, «аддиктивной», 

«психосоматической» личности. Приведены данные по психотерапевтической, 

фармакологической и социопсихологической коррекции личностных девиаций. Ставится 

вопрос о современных методах психологического и психиатрического сервиса, о проблеме 

взаимодействия общего и клинического (медицинского) психолога, социолога, персонолога, 

психиатра и психотерапевта в процессе психодиагностики, дифференциации и 

ресоциализации личностных девиаций. Рассчитана на общих и клинических психологов, 

персонологов, социологов, социальных работников, психиатров, работающих в области 

пограничной психиатрии, наркологов, психотерапевтов, врачей смежных специальностей, а 

также студентов, интернов, ординаторов, врачей, проходящих последипломное обучение, всех 

тех, кто интересуется теоретическими и прикладными вопросами общей и клинической 

персонологии. 
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2519 

С 45 

27 

Скрипкина Т.П. Психология доверия: Учеб. пос. для студ. высш. пед. учеб. заведений. - М.: 

Академия, 2000. - 264 с. – друк. вар., елек. вар. 

В пособии исследована сущность такого целостного социально-психологического явления, 

как доверие в жизни человека. Проанализированы условия его возникновения, 

закономерности функционирования, характеристики проявления. 

1909 

С 72 

26 

Етика соціально-педагогічної діяльності : навч. метод. посіб. / Т. П. Спіріна. – К. : Київ. ун-т 

ім.. Б. Грінченка, 2013. – 204 с. 

1596 

 

С 71 

27 

Специальная психология: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / В. И. 

Лубовский, Т. В. Розанова, Л. И. Солнцева и др.; Под ред. В. И. Лубовского. – 2-е изд., испр. – 

М.: «Академия», 2005. – 464 с. – елек. вар. 

В учебном пособии представлены основные теоретические положения специальной 

психологии, общие закономерности нарушенного психического развития и охарактеризовано 

психическое развитие при разных типах диагноза. 

б/н (ІПСП) 

С 75 

27 

Ставицька С.О. Духовна самосвідомість особистості: становлення і розвиток в юнацькому 

віці: монографія / С. О. Ставицька. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. – 727 с. 

У монографії висвітлені основні теоретичні та практичні результати досліджень провідних 

психолого-педагогічних, філософських та культурологічних (релігієзнавчий аспект) наукових 

напрямів стосовно природи духовності особистості.  Визначено психологічні засади 

становлення самосвідомості юнаків.  Вперше презентується авторська модель індивідуально-

особистісного розвитку духовної самосвідомості юнацтва: рівні, структура, критерії й 

показник; динаміка її становлення в онтогенезі. Обґрунтовано систему роботи, спрямованої на 

розвиток та реалізацію духовного потенціалу особистості. 

1447 (ІПСП) 

С 79 

27 

Стёпин В. В. Специфические особенности работы психолога в социальном приюте. – М., 2004. 

– 38 с. – елек. вар. 

 б/н (ІПСП) 

С 79 

27 

Степанов С. С. Законы психологии. Советы психолога-консультанта. — СПб.: Питер, 2000. — 

160 с. 

Советы известнейшего психолога-консультанта помогут вам—лучше разобраться в сильных и 

слабых сторонах своего характера; —  превратить мнимые недостатки — в достоинства; —  
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выйти из стресса без потерь и траты валерианки; добиваться своего, не обижая других; делать 

комплименты — искренне и с пользой. 

2629 

С 81 

27 

Столярчук О. А. Професійна самооцінка майбутнього фахівця : теорія і практика : навч.-

метод. посіб. / О. А. Столярчук. – К.: Наук. світ., 2010. – 103 с. 

В посібнику пропонується програма розвитку професійної самооцінки та самосвідомості в 

цілому студентів як суб’єктів професіоналізації на етапі фахового навчання. Зміст програми 

включає інформаційний, діагностичний та розвивальний компоненти. Програма орієнтована 

на психологічний супровід фахового становлення майбутніх учителів, однак цілком 

можливим є її застосування щодо студентів інших спеціальностей. 

б/н (ІПСП) 

Т 19 

27 

Тарабарина Н.В. Практикум по психологии посттравматического стресса. – СПб.: Питер, 2001. 

– 272 с. 

В книге представлены обзоры по истории, теории, клинико-психологической диагностике 

посттравматического стресса, психотерапии и современному состоянию этой проблемы в 

отечественной и зарубежной психологии. 

1599 

Т 31 

27 

«Телефон Довіри»: соціальна робота з дітьми, молоддю та сім'ями. На шляху до нової 

соціальної технології в територіальній громаді м. Києва: інформаційно-методична збірка для 

спеціалістів соціальної роботи в територіальній громаді м. Києва / Івченко Н., Миколснко В., 

Шендеровський К. - К.: КМЦССМ, 2003. - 90 с. 

3201 

Т 96 

27 

Технології роботи організаційних психологів: Навч. посіб. для студентів вищ. навч. зал. та 

слухачів ін-тів післядиплом. освіти / За наук. ред.. Л.М. Карамушки. – К.: Фірма «ІНКОС», 

2005. – 366 с. – Бібліогр. в кінці розділів . 

705 

Т 61 

27 

Торопов Б. Как ладить с трудными людьми / Б. Торопов; Пер. с англ. Н.В. Козырева. – М.: 

ООО „Издательство АСТ”; ООО „Издательство Астрель”: 2004. – 319 с. 

 Эта книга научит вас с честью выходить из ситуаций даже если вы столкнулись с очень 

неприятными людьми. 

4156 

Т 66 

27 

Тревога и тревожность: Хрестоматия / Сост. и общ. ред. В.М. Астапова.- СПб.: Питер, 2001. – 

256 с. 

В предлагаемом пособии рассматривается актуальная проблема современной психологии – 

проблема тревожности. Хрестоматия содержит тексты как зарубежных, так и отечественных 

авторов. 
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1603 

Т 86 

27 

Туріщева Л.В. 101 схема й таблиця. На допомогу шкільному психологу. – Х., 2008. – 94 с. 

У даному посібнику представлені 101 схема і таблиця із практичної психології, що стосуються 

готовності дітей до шкільного навчання, вікових особливостей, роботи з педагогічним 

колективом і бітьками, невстигаючими учнями та ін. 

562 (ІПСП) 

Т 93 

27 

Ты не один: Информационно-методический сборник / Крымский республиканский центр 

социальных служб для молодежи. – Симферополь, 2001. – 40 с. 

В сборнике представлены информационно-методические материалы для повышения 

профессионального уровня специалистов, работающих на службе экстренного 

психологического консультирования «Телефон Доверия», подготовки волонтеров-

консультантов. Авторы считают, что материалы, вошедшие в сборник, окажут позитивное 

влияние на решение проблем клиентов, обратившихся на специализированную службу 

«Телефон Доверия». 

1001 

Ф 86 

27 

Фрейд 3. Психология бессознательного: Сб. произведений / Сост. науч. ред., авт. вступ. ст. М. 

Г. Ярошевский. - М.: Просвещение, 1990. - 448 с. 

В книгу включены крупные работы австрийского ученого-психолога, создавшего 

оригинальную систему анализа душевной жизни человека. В них показано, что сознание 

неотделимо от глубинных уровней психической активности. Представляют большой интерес 

анализ детских неврозов, сталкивающий воспитателя с проблемами, находящимися вне поля 

зрения, учение о влечениях, о принципах регуляции психической жизни, разбор конкретных 

фактов повседневной жизни, связанных с ошибками памяти и т. д. 

б/н (ІПСП) 

Ф 86 

27 

Фрейд А. Психопатологии детства. - М.: Издательский дом NOTA BENE, 2000. – 222 с. 

В этой книге обобщены результаты многолетних экспериментальных и теоретических 

исследований автора по проблемам внутреннего конфликта ребенка и теории линий развития. 

381 

Ф 86 

27 

Фрейд З. Очерки по психологии сексуальности: Пер. с нем. /Худож. – оформ. И.В. Осипов.- 

Харьков: Фолио, 2000. – 381 с. 

Книга представляет собой собрание статей, посвященных проблемам психологии 

сексуальности в ракурсе психоаналитической теории  

2177 

Ф 86 

27 

Фрейд З. О сновидении. – 20 с. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

Ф 91 
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27 

Фромм Э. Искусство любить. – 45 с. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

Ф 91 

27 

Фромм Э. Искусство любви.- К. - 131 с. 

2979 

Ф 95 

27 

Фурман А.В. Психокультура української ментальності. – Тернопіль: Економічна думка, 2002. 

– 132 с. 

Уперше українська ментальність розглядається із між предметних позицій як надскладне 

вітокультурне явище історичного життєпотоку самобутньої європейської нації. 

3684 

Х 24 

27 

Хассен С. Освобождение от психологического насилия. — СПб.: ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК, 2002. - 

400 с.  

В любой области, связанной с воздействием на человека — от политики до средств массовой 

коммуникации, от педагогики до психотерапии, существует растущая опасность 

замаскированных и интенсивных форм манипулирования и психологического насилия. 

Ведущий эксперт по культам и профессиональный консультант-психотерапевт с почти 

двадцатипятилетним опытом Стивен Хассен представляет инновационный подход, который 

поможет освободить миллионы людей от власти деструктивного контроля сознания. Теперь 

все, кто хочет разобраться в понятиях «зомбированис», «промывание мозгов», «корітроль 

сознания», «тоталитарная секта», «психологическое насилие» или кто реально столкнулся с 

перечисленными явлениями, получают возможность узнать существенно больше о 

достижениях современной психологии в объяснении реального содержания этих терминов. 

310 (ІПСП) 

Х 91 

27 

Хейзинга Й. Homo ludens. Человек играющий / Пер. с нидерл. В.В. Ошиса. – М.: Изд-во 

ЭКСМО-Пресс, 2001. – 352 с. 

Опираясь на историю мировой культуры и смежные дисциплины  - этнографию, мифологию, 

лингвистику, психологию, социологию и т.п., - автор рассуждает о сущности и знании игры . 

2827 

Х 93 

27 

Христенко В. Е. Психология поведения жертвы. — Ростов н/Д: «Феникс», 2004. — 416 с.  

Данное учебное пособие представляет новое направление в науке — внктимологию. В нем 

освещены вопросы психологии поведения жертвы в структуре виктимологических исследова-

ний, описаны основные закономерности поведения жертв, а также даны методы исследования 

жертв. В приложении даны практические рекомендации о том, как правильно себя вести, если 

вы оказались жертвой преступника, террориста. 

3461 

Х 93 

27 

Христенко В.Е. Психология жертвы: Учеб. пособ. – Харьков: Консум, 2001. – 256 с. 
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В книге впервые рассматриваются проблема защищенности жертв преступлений. На богатом 

фактическом материале анализируются причины и условия создания виктимологических 

ситуаций. 

1750 

Ч 16 

27 

Чалдини Р. Психология влияния. – СПб.: Питер, 2001. – 288 с. – друк. вар., елек. вар. 

Эта работа является серьезным трудом, в котором на самом современном научном уровне 

анализируются механизмы мотивации, усвоения информации и принятия решений. 

1736 

Ч 46 

27 

Черепановская Е.М.Психологический стресс: помоги себе и ребенку – М., 1997. 0 96 с. 

1063 (ІПСП) 

Ш 23 

27 

Шапарь В. Б. Занимательная психология. – 163 с. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

Ш 36 

27 

Шейнис М. Ю. Рабочая книга психолога организации. - Самара: Издательский дом «Бахрах-

М», 2001. -224 с. – елек.вар. 

В книге рассмотрены научно-методические вопросы организации работы психологической 

службы на предприятиях (в организациях) различных форм собственности. Монография 

может быть также использована в качестве учебного пособия по курсам: организационное 

консультирование; социально-психологические технологии в управлении; информационные 

технологии в кадровой работе.  

б/н (ІПСП) 

Ш 68 

27 

Шлезингер Л. Десять дурацких ошибок, которые совершают мужчины, чтобы испортить себе 

жизнь / Пер. с англ. А. И. Петренко.— М: «Яуза», 2003.— 480 с. 

В книге рассказывается о тех типичных ошибках (опрометчивых браках, случайных связях, 

агрессии, безответственности и многом другом), которые могут слишком дорого обойтись, 

если вовремя не задуматься о том, что значит быть мужчиной и как важна в жизни каждого 

человека разумно созданная, счастливая, гармоничная семья. 

2631 

Ш 72 

27 

Шмелева И. А. Введение в профессию. Психология: Учебное пособие. – СПб.: Питер, 2007. – 

253 с. – елек. вар. 

Учебное пособие знакомит недавних абитуриентов со спецификой профессиональной 

деятельности психолога, помогает осознать мотивацию выбора данной профессии. Автор 

описывает сферы приложения психологических знаний в современной общественной 

практике и виды деятельности профессионального психолога.  

б/н (ІПСП) 

Ш 80 

27 
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Шостром Э.Т. Человек-манипулятор: Пер с англ. – 228 с. 

Эта книга подводит итог работы по применению ряда психотерапевтических процедур от 

Фрейда до Маслоу. Предлагаются новые пути к всестороннему развитию личности, 

раскрытию ее творческого потенциала, что К. Гольдштейном и А. Маслоу названо 

«самоактуализацией». Эта книга поможет людям увидеть «манипулирование» в их жизни, 

вскроет альтернативные паттерны актуализации. 

2125 

Ш 95  

27 

Шульга НА. Этническая самомдентификация личности. -Киев: Ин-т социологии НАН 

Украины, 1996. - 200 с. – елек.вар. 

В монографии рассматривается становление и проявление этнических качеств личности, 

формирование ее этнического самосознания. Анализируются сложные процессы этнической 

самоидентификации личности, формирования этнической и языковой компетентности 

личности, рассматриваются проблемы бикультуральности и этнической маргинальности 

человека, явления этнического конформизма, этнокультурной невостребованное™, процессы 

смены этничности личности. Книга рассчитана на студентов гуманитарных вузов, 

преподавателей, всех, кто интересуется духовным миром личности. 

б/н (ІПСП) 

Щ 38 

27 

Щекин Г.В. Как читать людей по их внешнему облику. – 2-е вид. – К.: Украина 1993. – 239 с. 

Це перше в Україні такого роду видання, що являє собою своєрідну енциклопедію з питань 

візуальної психодіагностики, сприйняття та інтерпретації таких зовнішніх ознак людини, як 

стать, вік, особливості шкірного малюнка рук, обличчя та ін. 

4159 

Щ 92 

27 

Що робити, коли...? – К., 2003 

3258 

Э 39 

27 

Экман П. Психология лжи, — СПб.,  Питер, 2003. — 272 с. – елек.вар. 

Опираясь на обширный бытовой, исторический и экспериментальный материал, автор 

анализирует феномен лжи с Точки Зрения современной психологической науки. Читатель 

узнает о том, какие особенности человеческого поведения, мимики, речи выдают 

неискренность говорящего, свидетельствуют о преднамеренной Лжи, указывают на его 

стремление сокрыть истину. 

б/н (ІПСП) 

Э 47 

27 

Эллис А., Ландж А. Не давите мне на психику! – СПб.: Питер Пресс, 1997. – 224 с. 

Что предпринять чтобы не выходить из себя. 

4153 

Э 67 

27 

Энтони Р. Преодолеть невозможное. – Спб.: Питер Пресс, 1997. – 256 с. 

4160 
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Б 51 

27 

Эрик Берн. ПСИХОЛОГИЯ СЕКСА. Как достичь гармонии в любви. — Екатеринбург: Изд-во 

«Ли-тур». 2001. -272 с. 

Книга известного американского ученого Эрика Берна, в основу которой легли лекции, 

прочитанные в Калифорнийском университете, будет интересна всем, кто интересуется 

вопросами секса, психологии и человеческих взаимоотношений.  

2751 

Ю 50 

27 

Юнг К. Г. Символическая жизнь / Пер. с англ. — М.: «Когито-Центр», 2003. - 326 с.  

Данное издание включает три известные во всем мире работы К. Г. Юнга: «Та-Енстокские 

лекции» (1935), «Символы н толкование сновидений» (1961) к «Символическая жизнь» (1939), 

Это устные доклады, впоследствии опубликованные, и популярная работа для 

неспециалистов, в которой излагаются фундаментальные по-логкения аналитической 

психологии, созданная в последний год жизни Юнга. 

3260 

Я 45 

27 

Якимова Е.В. Социальное конструирование реальности: социал.-психол. подходы: науч.-

аналит. обзор / РАН. ИНИОН. Центр социал. науч.-информ. исслед. Отд. социологии и социал. 

психологии. - М.: ИНИОН, 1999. - 115 с. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

Я 62 

27 

Яницкнй М.С. Адаптационный процесс: психологические механизмы и закономерности 

динамики. / Учебное пособие. – Кемерово. Кемеровский государственный университет, 1999. 

– 84 с. – елек. вар. 

В настоящем пособии рассматриваются теоретические представления о различных уровнях 

функциональной системы адаптации,. описываются общие закономерности адаптационного 

процессе, психологические механизмы его динамики, дается описание системы внутренних и 

внешних факторов, определяющих эффективность адаптации, а также приводятся 

практические рекомендации по профилактике состояний дезадаптации и оптимизации 

процесса адаптации к учебной деятельности.  

б/н (ІПСП) 

Я 62 

27 

Янів В. Психологічні основи окциденталізму. – Мюнхен, 1996. – 205 с. 

б/н (ІПСП) 

Я 80 

27 

Ясюкова Л.А. Психологическая профилактика проблем в обучении и развитии школьников. – 

СПб.: Речь, 2003. – 384 с. 

Монография основана на эмпирических, лонгитюдных и срезовых исследований, проводимых 

автором в течение последних 15 лет более чем в 30 школах Санкт-Петербурга. В этих 

исследованиях рассматривалось влияние различных программ и методов обучения на 

развития детей, исходя из их индивидуальных особенностей. 

3028 
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27(1) Психологія реклами 

Б 82 

27 (1) 

Борисов Б.Л. Технологии рекламы и PR: Учебное пособие. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2001. – 624 с.: 

ил. 

Книга будет незаменимым пособием для студентов ВУЗов и всех тех, кто интересуется паблик 

рилейшнз и рекламным менеджментом. 

1006 (ІПСП) 

Б 87 

27 (1) 

Братусь І., Шипиленко О. Соціальні рекламні кампанії як засіб активізації місцевої громади : 

робочі матеріали семінару - К., 2006. – 25с. 

б/н (ІПСП) 

Е 30 

27 (1) 

Политическая реклама – М.: Центр политического консультирования «Никколо М», 1999. – 

240 с. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

К 27 

27 (1) 

Картер Г. Эффективная реклама. Путеводитель для мелких предприятий: Пер. с англ. / Общ, 

ред, Е. М. Пеньковой.— М.: «Прогресс», 1991.— 280 с. 

б/н (ІПСП) 

Л 97 

27 (1) 

Ляпина Т.В. Политические коммуникации: PR и реклама. – К.: Укрреклама, 2001. – 220 с. 

Цель данной книги - определить место политических коммуникаций: PR и рекламы в 

комплексе политического маркетинга, являющегося инструментом менеджмента. Автор 

анализирует политическую ситуацию, а также роль лидера и массовые коммуникации в 

постсоветском пространстве с позиций современной социальной психологии. 

1690 

О-64 

27 (1) 

Організація та проведення соціальної рекламно-інформаиійної кампанії: Метод, посібник / 

Авторський колектив: Т. А. Марочко, Є. В. Ромат, А. Л. Стрелковська, Т. В. Хімченко. — К.: 

Фенікс, 2007. — 108 с.  

Даний методичний посібник містить рекомендації шодо психологічних особливостей 

створення, розповсюдження соціальних рекламних матеріалів та оцінки їх ефективності; 

розглядає аспекти медіапланування, організації та проведення соціальних рекламно-

інформаційних кампаній в умовах українського медіа-простору і розрахований для студентів 

та практиків соціальної сфери. 

1291 (ІПСП) 

Р 18 

27 (1) 

Психология и психоанализ рекламы. Личностно-ориентированный подход: Учебное пособие / 

Под ред. М.С. Плохина. – Самара: Дом БАХРАХ-М, 2001. – 752 с. 

1592 
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Р 36 

27 (1) 

Реклама: внушение и манипуляция. Медиа - ориентированный подход : Учеб. пособ. для 

факультетов психологии, социологии, экономики и журналистики / Под ред. М.С. Плохина. – 

Самара: БАХРАМ-М, 2001. – 752 с. 

1722 

У 91 

27 (1) 

Учёнова В.В. Реклама и массовая культура: Служанка или госпожа? Учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям «Журналистика» и «Реклама» / В.В. 

Учёнова. — М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2008. — 248с. 

Уникальность издания состоит б том, что несмотря на большое количество литературы по 

рекламе, имеющейся на книжном рынке, досихпорни одна из книг прицельно и комплексно не 

рассматривает рекламу б пространстве массовой культуры. Автор анализирует исторические 

истоки и основные напранления взаимодействия рекламы с различными аспектами массовой 

культуры, а также причины лидерства рекламных технологий в массовой культуре. 

4445 

Х 20 

27 (1) 

Харрис Р. Психология массовых коммуникаций. – Спб.: ПРАЙМ – ЕВРОЗНАК, 2002. – 448 с. 

Эта книга откроет для вас секреты воздействия на человека средств массовой информации: 

телевидения, радио, газет, журналов и многих других печатных СМИ. 

2236 

 

27(2) Практична психологія  

Б 73 

27 (2) 

Богатырева Т.Л. Практическому психологу: чикл занятий с подростками (10-12 лет). 

Методическое пособие для школьных психологов и социальных педагогов. - М.: 

Педагогическое общество России, 2006. - 144 с.  

В методическом пособии рассматриваются проблемы развития личности младшего подростка 

в позитивном направлении, становления его Я-концепции в процессе переживания как 

события внутренней жизни, которое может сыграть важную роль в индивидуальной истории 

развивающейся личности. 

2944 

Б 81  

27 (2) 

Бондаренко А.Ф.  Психологическая помощь: теория и практика: (Учеб. пособие для  студентов 

ст. курсов психол. фак. и отд-ний ун-тов). – К.: Укртехпрес, 1997. – 216 с. – елек. вар. 

 В книге профессора Бондаренко А.Ф. впервые в отечественной психологии дается 

систематизированное описание основных направлений современной психотерапии и 

психологического консультирования.  В контексте общепризнанных психотерапевтических 

парадигм восстановлена отечественная психотерапевтическая традиция, восходящая к 

классической русской философии.  Отличительной чертой издания является описание 

реальных ситуаций психологической помощи из личного опыта автора. 

б/н (ІПСП) 

Г 52 

27 (2) 



770 

 

Гладышев С. А.  Как выжить в толпе и остаться самим собой. — Ростов н/Д: «Феникс», 2004. 

— 384 с. – елек. вар. 

Подавляющее большинство написанных книг по практической психологии и психотерапии 

реализуют концепцию адаптации каждого человека к общепринятым стандартам поведения и 

мировоззрения. Индивидуальное своеобразие человека, нарушающее гармонию его 

отношений с окружающими квалифицируется как аномалия, которую следует 

бескомпромиссно устранять. В итоге в обществе носители наиболее ярко выраженной 

индивидуальности оказываются под тотальным прессингом, формирующим у них комплекс 

неполноценности и заставляющим насиловать свою природу с целью переделки себя под 

усредненные шаблоны. 

б/н (ІПСП) 

Г 87 

27 (2) 

В.И. Громов. Осознанные сновидения. М., 1998. – 46 с. – елек. вар. 

"Осознанные сновидения" - это книга, в которой на основе современной  науки  раскрыты 

секреты древнего искусства сновидений.  В последнее время данная область исследований 

привлекла к  себе  широкое внимание,   когда   выяснилось,  что  при  соответствующей  

тренировке практически каждый может научиться входить  в  осознанное  сновидение. 

б/н (ІПСП) 

Д 38 

27 (2) 

Детская практическая психология: Учеб. / Под. ред. Т.Д. Марцинковской. – М.: Гардарики, 

2000. – 255 с. – друк. вар., елек. вар. 

В соответствии с государственным образовательным стандартом высшего професионального 

образования рассматриваются история детской практической психологии, организация 

психологической службы в детском дошкольном учреждении, особенности психического 

развития детей дошкольного возраста. 

1421 

Д 76 

27 (2) 

Экспериментальная психология — СПб: Издательство «Питер», 2000. — 320 с. – елек. вар. 

Учебное пособие содержит материалы стандартного курса «Экспериментальная психология» 

'для психологических факультетов университетов. В нем изложены методологические 

основания психологического исследования, дана классификация и характеристика эмпиричес-

ких методов. Подробно рассматриваются процедура и организация психологического экспери-

мента, способы контроля переменных, схемы экспериментальных планов. Одна их глав посвя-

щена социально-психологическим аспектам взаимодействия испытуемого и 

экспериментатора. 

б/н (ІПСП) 

Ж 91 

27 (2) 

Журнал практикующего психолога – К., №3, 1997. – 211 с. 

2787 

К 12 

27 (2) 

Каган В. Е. Практическая психология для психологов и врачей: обучающий тестовый 

контроль. – М.: Смысл, 1999. – 807 с. 
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В книге представлен систематизированный банк вопросов для объктивной проверки знаний по 

разным разделам клинически ориентированной практической психологии. 

919 

К 73 

27 (2) 

Котлячков А., Горин С. Оружие — слово. Оборона и нападение с помощью… (Практическое 

руководство). – 124 с. – елек. вар. 

Авторы создали качественно новую модель эриксоновского гипноза, пригодную для 

использования не только в кабинете психотерапевта, но и в любых обыденных ситуациях. 

Гипноз уже давно используется как для обороны, так и для нападения. Авторы показывают, 

как делать это профессионально. 

Соединив эриксоновский гипноз с фоносемантикой, они создали модель, которая действует 

легко и наверняка: просто, быстро и надежно. 

б/н (ІПСП) 

М 75 

27 (2) 

Мольц Максуэлл. Я – это Я, или Как стать счастливым. М.: "Прогресс", 1991. – 88 с. – елек. 

вар. 

б/н (ІПСП) 

Н 62 

27 (2) 

Никишина В. Б. Практическая психология в работе с детьми с задержкой психологического 

развития: Пособие для психологов и педагогов. – М.: ВЛАДОС, 2003. – 128 с.  

Пособие содержит материалы, включающие теоретическое обоснование и практические 

аспекты психологической помощи детям и подросткам с задержкой психологического 

развития: психодиагностическое, психокоррекционное, кконсультационное, тренинговое 

направления работы. 

3822 

О-35 

27 (2) 

Овчарова Р. В. Технологии практического психолога образования: Учеб. пособ. для студентов 

вузов и практических работников. - М.: Юрайт- М, 2001. –  448 с. 

Учебно-методическое пособие ориентировано на технологические аспекты пофессиональной 

деятельности психолога. Пособие содержит контрольные вопросы, темы семинарских занятий, 

задания для самостоятельной работы студентов и слушателей курсов повышения 

квалификации, списки рекомендуемой литературы по каждой теме. 

1723 

О-75 

27 (2) 

Основи практичної психології: Підручник / В. Панок, Т. Титаренко, Н. Чепелєва. – 2-е вид., 

стер. – К.: Либідь, 2001. – 536 с. 

Матеріал, ґрунтований на кращих надбаннях психологічної думки та досвіду, поданий таким 

чином, аби максимально забезпечити засвоєння специфіки роботи практикуючих психологів, 

проблем їхнього професійного та особистісного формування. 

1455 

П 64 

27 (2) 

Потапов С., Вакса О. Курсы выживания для подростков. – М. : АСТ_ПРЕСС, 2001. – 336 с. 
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Эта книга веселая и забавная. Эта книга серйозная и полезная. Эта книга о том, как уберечься 

от всевозможных неприятностей и как действовать, если их избежать не удалось. 

2396 

П 69 

27 (2) 

Практическая патопсихология Руководство для врачей и медицинских психологов. В. М. 

Блейхер, И. В. Крук, С. Н. Боков.-Ростов-н/Д.: «Феникс», 1996. – 448 с. –елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

П 69 

27 (2) 

Практическая психология в тестах, или Как научиться понимать себя и других. — М.: АСТ-

ПРЕСС, 2001. — 376 с. 

Книга представляет собой сборник психологических тестов для взрослыхи детей, которые по 

праву можно назвать классикой практической психологии. С помощью этих тестов вы 

сможете составить достаточно полную картану об особенностях исследуемого человека — о 

его инпниекте, характере, темпераменте, отношедаях в семье, в рабочем коллективе. Описание 

каждого теста или опросника сопровождается разъяснением, толкованием результатов и, там, 

ще это необходимо, — интересным и несложным стимульным материалом, помогающим в 

тестировании. 

864 

П 69 

27 (2) 

Практическая психология для педагогов родителей / Под ред. М.К.Тутушкиной. – СПб.: 

Дидактика Плюс, 2000. – 352 с. 

Книга посвящена актуальной проблеме взаимоотношений педагогов, детей и родителей в 

семье и школе. 

944 

П 69 

27 (2) 

Практическая психология для экономистов и менеджеров: Учеб. пособ. для студентов вузов / 

Под ред. М.К. Тутушкиной. – СПб.: Питер, 2002. – 365 с. 

Излагаются основы современной практической психологии применительно к деятельности в 

области экономики и управления. Рассматриваются проблемы экономической психололгии и 

организационного поведения, включая психологию собственности, в том числе 

интеллектуальной. 

2172 

П 69 

27 (2) 

Практическая психология: Учеб. / М.К. Тутушкина, С.А. Волков, О.Б. Годлиник. – СПб.: 

Дидактика Плюс, 1997. – 336 с. 

В книге изложена концепция практической психологии в связи с гуманизацией высшего 

образования в современных условиях. 

1415 

П 75 

27 (2) 

Приходько Ю. О. Практична психологія: введення в професію. Навчальний посібник для 

студентів вищих навчальних закладів. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2008. – 180 с. 

909 (ІПСП) 
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Р 13 

27 (2) 

Рабочая книга практического психолога: Пособ. для специалистов, работающих с персоналом 

/ Под ред. А.А. Бодалева, А.А. Деркача, Л.Г. Лаптева. – М.: Ин-т психотерапии, 2001. – 640 с. 

Главная цель настоящего пособия – создание оптимальных научно обоснованных модели, 

алгоритма  и технологии труда практического психолога, а также доведение знания о 

продуктивной психологической практике до заинтересованного потребителя. 

1761 

Р 13 

27 (2) 

Рабочая книга школьного психолога / И. В. Дубровина, Р13 М. К. Акимова, Е. М. Борисова и 

др.; Под ред. И. В. Дубровиной.—М.: Просвещение, 1991.—303 с. 

В пособии, созданном коллективом сотрудников НИИ общей и педагогической психологии 

АПН СССР, раскрыты основные виды и направления деятельности школьного психолога, 

специфика его работы с учащимися разного возраста, «трудными» детьми, детьми, 

оставшимися без попечения родителей. 

446 (ІПСП) 

Р 59 

27 (2) 

Рогов Е. И. Настольная книга практического психолога: Учеб. пособ.: В 2 кн. Кн.2.: Работа 

психолога совзрослыми. Коррекционные приемы и упражнения – М.: Владос-Пресс, 2001. – 

480 с. – друк. вар, елек. вар. 

Книга содержит диагностичесике методики, которыми наиболее часто пользуются 

отечественные психологи при работе со взрослыми – педагогами и родителями. 

1288 

Р 59 

27 (2) 

Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога: Учеб. пособие: В 2-х кн. Кн.1. Система 

работы психолога с детьми разного возраста. – М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002. –– 384 с. – друк. 

вар, елек. вар. 

В учебном пособии дана система диагностических и коррекционных методик, которые стали 

классическими в образовательной сфере  и используются большинством отечественных 

школьных психологов при работе с детьми и подростками.  

2345 

Р 69 

27 (2) 

Романова Е. С. Графические методы в практической психологии. – СПб.: Речь, 2001. – 416с. 

В книге кратко излагаются теоретические и практические основы понимания символов 

изображения, описываются методы экспресс-диагностики с помощью рисунков, дается схема 

типологического анализа личности в сопоставлении с продуктами ее графической 

деятельности. 

1595 

С 50 

27 (2) 

Смид Р. Групповая работа с детьми и подростками: Пер. с англ. - М.: Генезис, 1999. – 272с.  

В чем заключается специфика работы с детьми и подростками? Как организовать и провести 

работу группы в соответствии с этическими нормами? Какие этапы проходит группа в своем 
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развитии? Как построить занятие? Как работать в группе с проблемными ситуациями? Как 

оценивать результаты работы? 

385 

Ф 73 

27 (2) 

Флоренская Т.А. Диалог в практической психологии: Наука о душе. – М.: ВЛАДОС, 2001. – 

208 с. 

Пособие посвящено проблемам диалога в практической психологии – как профессиональной 

деятельности, так и в практике повседневного общения. 

1480; 3184 

Ф 82 

27 (2) 

Фрай О. Детекция лжи и обмана. – СПб.: ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК, 2005. – 320 с. 

Эта книга принесет пользу всем, кто должен знать говорят ли окружающие правду, и иметь 

практическое руководство, чтобы обеспечить себе это знание. 

б/н (ІПСП) 

Ф 95 

27 (2) 

Фурман А. В. Практична психологія у соціальній роботі: Навчально-методичний посібник: В 

2-х ч.Ч.1. / А. В. Фурман, С. С. Сівак. – Тернопіль: ІЕСО, 2003. – 28 с. 

В другій частині посібника навчально-методичної серії “Практична психологія у соціальній 

роботі” оприлюднено один із основних здобутків десятирічного досвіду фундаментального 

соціально-психологічного екс периментування у галузі освіти – вітакультурну парадигму 

обгрунтування практичної психології. 

3692 

Ф 95 

27 (2) 

Фурман А. В. Практична психологія у соціальній роботі: Навчально-методичний посібник: В 

2-х ч.Ч.2. / А. В. Фурман, С. С. Сівак. – Тернопіль: ІЕСО, 2004. – 82 с. 

В другій частині посібника навчально-методичної серії “Практична психологія у соціальній 

роботі” оприлюднено один із основних здобутків десятирічного досвіду фундаментального 

соціально-психологічного екс периментування у галузі освіти – вітакультурну парадигму 

обгрунтування практичної психології. 

3693 

Р 49 

27 (2) 

Честь і гідність особистості як предмет діяльності практичного психолога / Валентин Рибалка. 

– К.: Шк. світ, 2010. – 128 с.  

У книжці висвітлено культурологічні та аксіопсихологічні аспекти проблеми честі і гідності 

особистості, їхній прояв і розвиток в учнівської молоді та дорослих. Посібник призначений 

для практичних психологів і соціальних працівників, менеджерів різних рівнів і профілів, 

керівників системи освіти, академічних психологів і педагогів, учителів, школярів, учнів 

професійно-технічних навчальних закладів, студентів, аспірантів і докторантів 

1100 (ІПСП) 

Щ 92 

27 (2) 

Щокін Г.В. Практична психологія менеджменту: Як робити кар`єру. Як будувати організацію: 

Науково-практичний посібник. – К.: Україна, 1994. – 399 с. 
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Книга містить практичні рекомендації, як уникнути помилок при працевлаштуванні, досягти 

успіху у діловій кар`єрі, як виявити професійні якості людини, удосконалити ділові 

взаємозв`язки з партнерами. 

2890 

Э 15 

27 (2) 

Эверли Дж., Розенфельд Р. Медитация. – елек. вар.  

б/н (ІПСП) 

У 63 

27 (2) 

Уоллес Э., Хенкин Б. Искусство психического целительства. – 78 с. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

 

27(3) Етнос 

Б 25 

27 (3) 

Баронин А.С. Этническая психология . – К.: ТАНДЕМ, 2000. – 264 с. 

Данное пособие раскрывает проблемы этнической психологии- отрасли социальной 

психологии, рассматривающей особенности поведения, эмоциональных реакций, психики, 

характера этнических общностей. 

1721 

В 89 

27 (3) 

В. Вундт. "Проблемы психологии народов", издательство "Космос", М., 1912 . – 52 с. – елек. 

вар. 

б/н (ІПСП) 

Г 94 

27 (3) 

Гумилев Л.Н. География этноса в исторический период – Ленинград., 1990. – 279 с. 

648 (ІПСП) 

К 75 

27 (3) 

Кочетков В.В. Психология межкультурных различий. – М.: ПЕР СЭ, 2002. – 416 с. 

В книге рассматриваются основные понятия и методологические основы изучения психологии 

межкультурных различий, психологические особенности русского народа и советских людей, 

«новых русских». Приводятся различия русского, американского, немецкого национальных 

характеров, а также концепции межкультурного взаимодействия. 

1720 

К 85 

27 (3) 

Крысько В.Г. Этническая психология: Учеб. пособие для студ. высш. учеб заведений. – М.:  

«Академия», 2002. – 320 с. 

В учебном пособии раскрываются история развития этнопсихологии в России и за рубежом, 

основные понятия и категории этой науки, принципы и методы этнопсихологических 

исследований. Большое внимание уделяется психологическим особенностям различных 

этнических общностей. 

2728 

Л 33 
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27 (3) 

Лебедева Н.М. Введение в этническую и крос-культурную психологию. - М.: Ключ-С, 1999. – 

223 с. – друк. вар., елек. вар. 

Изложены теоретические подходы развивающихся отраслей психологической науки, цель 

которых - выявление психологических механизмов формирования позитивной этнической и 

культурной идентичности. Рассматриваются такие темы: культурная обусловленность 

познавательных процессов, личность в контексте культуры, вербальное и невербальное 

общение в разных культурах.  

6 

Л 33 

27 (3) 

Г. Лебон. Психология народов и масс. Кн. 1: психология народов. – СПб.; «Макет», 1995. – 

115 с. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

П 29 

27(3) 

Петренко В. Ф., Митина О. В., Бердников К. В., Кравцова А. Р., Осипова В. С.  

психосемантический анализ этнических стереотипов: лики толерантности и нетерпимости. – 

М.: Смысл, 2000. – 73 с. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

П 30 

27 (3) 

Петренко В.Ф. Психосемитрический анализ этнических стереотипов: лики толерантности и 

нетерпимости / В.Ф. Петренко, О.В.Митина, К.В. Бердников. – М.: Смысл, 2000. – 73 с. 

Книга предназначена для психологов, социологов, политологов, дипломатов и педагогов, а 

также для всех, кто в своей социальной практике и общении соприкасается с этническими 

стереотипами массового сохнания и ищет пути к построению гражданского толерантного 

общества. 

1417 

Р 83 

27 (3) 

Рудакевич О. М. Національний принцип : етнополітична концепція нації : монографія. – 

Тернопіль : Вид-во ТНЕУ «Економічна думка», 2009. – 292 с. 

У монографії розкрито ентополітичну концепцію нації, в основі якої обгрунтований автором 

національний принцип. Спираючись на нього як на закономірність діалектичного поєднання 

етнічної та політичної самоорганізації соціуму на певному етапі розвитку людства, з’ясовано 

сутність національного феномена, механізми його зародження й розвитку, процес формування 

основних форм націй у сучасному світі. 

1112 (ІПСП) 

С 79 

27 (3) 

Стефаненко Т.Г. Этнопсихология. Выпуск III: Учебное пособие для студентов факультетов 

психологии высших учебных заведений по специальностям 52100 и 020400 — "Психология". 

М.: Российское психологическое общество, 1998. – 114 с. – елек. вар. 

Учебное пособие представляет собой третий выпуск систематического курса этнопсихологии. 

Содержит изложение основных разделов психологии межэтнических отношений, 

актуальность которой обусловлена обострением межэтнической напряженности в 

современном мире и необходимостью урегулирования этнических конфликтов. Особое 
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внимание уделяется проблемам формирования и трансформации этнической идентичности 

при неблагоприятном межгрупповом сравнении, адаптации к новой культурной среде и 

способам подготовки к межкультурному взаимодействию. 

б/н (ІПСП) 

Х 78 

27(3) 

Хоптяр Ю. А. Етнологія : навчальний посібник./ Каменець-Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка. – Камянець-Подільський: ПП Медобори-2006,2008. – 160 с.  

749 (ІПСП) 

Ш 83 

27 (3) 

Шпет Г.Г. Введение в этническую психологию. СПб., 1996. – 155 с. 

б/н (ІПСП) 

Ш 95 

27 (3) 

Шульга Н. А. Этическая самоидентификация личности. - Киев: Ин-т социологии НАН 

Украины, 1996. – 200 с. 

В монографии рассматривается становление и проявление этнических качеств личности, 

формирование ее этнического самосознания. Анализируются сложные процессы этнической 

самоидентификации личности, формирования этнической и языковой компетентности 

личности, рассматриваются проблемы бикультуральности и этнической маргнинальности 

человека, явления этнического конформизма, этнокультурной невостребованости, процессы 

смены этничности личности. 

427 

 

27(4) Психологія особистості 

 
А 19 

27(4) 

Аверин В.А. Психология личности: Учебное пособие. – СПб.: Изд-во Михайлова В.А.,1999. – 

89 с. 

В книге адресованной всем, кто изучает и интересуется психологией человека, в 

систематизированном виде представлен многообразный и порой весьма противоречивый 

материал, касающийся проблем личности. Первая часть курса лекций посвящена анализу 

человека в системе современного научного знания. Здесь же в конспективном виде дается 

изложение наиболее известных концепций личности отечественных авторов: Б.Г.Ананьева, 

А.Ф.Лазурского, А.Н.Леонтьева, В.С.Мерлина, С.Н.Мясищева, С.Л.Рубинштейна, Д.Н.Узнадзе 

и других. Вторая часть посвящена психологической характеристике человека как индивида, 

личности и индивидуальности. Характеризуются конституциональные, нейродинамичес-кие и 

психодинамические параметры индивида. Анализируются психологические свойства 

личности: ее потребности, мотивы, способности, характер, самосознание. Дана 

психологическая характеристика индивидуальности человека. 

б/н (ІПСП) 

Б 66 

27 (4) 

Битянова Н. Р. Психология личностного роста. Практическое пособие по проведению 

тренинга личностного роста психологов, педагогов, социальных работников.— М.: 

Международная педагогическая академия, 1995.— 64 с. 
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В книге представлены программа, упражнения, игры тренинга личностного роста, изложены 

методические рекомендации для ведущего тренинг.  

б/н (ІПСП) 

Ж 42 

27 (4) 

Алєкссєнко Т. Ф., Жданович Ю. М. Виховання особистості у Пласті: [Монографія] - 2-е вид. - 

Київ: ПП «Проспект - А». 2006. - 262 с. 

У монографії вперше за результатами наукового дослідження представлено цілісну систему 

виховання особистості у молодіжній громадській організації Пласт. Розкрито виховний процес 

його методологічні засади, теоретичні основи і особливості становлення й функціонування в 

сучасних умовах, структуру, принципи, зміст і пластову методику виховання особистості, 

зібрано основні терміни і поняття виховного процесу. їх дефініції. Обгрунтовано педагогічні 

умови особистісного зростання пластунів. 

568 (ІПСП) 

Б 19 

27 (4) 

Бакланов К. В. Теории личности в психоанализе. Монография. М., Высшая школа социально-

управленческого консалтинга, 2005 

В монографии рассмотрены основные теории личности, сложившиеся в рамках 

психоаналитического направления мировой психологии. 

823 (ІПСП) 

Б 28 

27 (4) 

Батаршев А. В. Типология характера и личности: Практическое руководство по 

психологической диагностике. - М.: Изд-во Института Психотерапии, 2001. – 112 с. 

Это краткое руководство посвящено прикладным аспектам типологии; основное внимание 

уделено психодиагностическим методикам определения акцентуации характера и типов 

личности. 

1645 

Б 28 

27 (4) 

Батаршев А.В. Психология индивидуальных различий: От темперамента – к характеру и 

типологии личности. – М.: ВЛАДОС, 2000. – 256 с. 

Автор рассматривает особенности темперамента, характера и их  влияние на формирование 

типов личности. Центральное место в пособии отведено психодиагностическим методикам по 

определению темперамента, характерологических   свойств, пограничных психических 

расстройств и психологического портрета личности. 

1987 

Б 43 

27 (4) 

Белоусова З. И. Психолого-педагогические проблемы развития личности: Учебное пособие / З. 

И. Белоусова, Л. И. Мищик, В.Э. Бойко. – Запорожье, 1994. – 212 с.  

2881; 2748 

Б 48 

27 (4) 

Березовська Л. I. Самовиховання та саморегуляція особистості. Навчальний посібник. – К.: 

Видавничий Дім «Слово», 2011. – 168с. 
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У навчальному посібнику висвітлено основні теми дисципліни «Самовиховання та 

саморегуляція особистості». У ньому розглядається структура та сутність особистості, 

психологічні особливості самовиховання, самооцінка та регулятивні операції у самовихованні, 

вікові рівні самовиховання, етапи здійснення життєвого вибору в різні вікові періоди та зміст 

професійного самовиховання майбутніх соціальних педагогів. Вивчення цих тем має 

практичну значущість для майбутніх фахівці: отримані знання допоможуть у самопізнанні, 

самовихованні, навчать раціонально підходити до визначення самооцінки та особистісного 

зростання. 

1220 (ІПСП) 

Б 73 

27(4) 

Богданова О.А. Процесс секуляризации и кризис личности в западной культуре XX века: 

Монография/ Рост. гос. экон. унив. – Ростов-н/Д., 2001.  

Монография посвящена исследованию весьма актуальной, но недостаточно разработанной в 

современной философской литературе проблеме взаимосвязи процесса секуляризации и 

кризиса личности в западной культуре XX века. 

В монографии исследуются истоки и сущность процесса секуляризации западной культуры 

XX века, рассматриваются глубокие кризисные явления в развитии личности, порожденные 

разрушением традиционного христианства. Освящается проблема взаимосвязи секуляризации 

и нетрадиционных религиозных движений. 

б/н (ІПСП) 

Б 75 

27(4) 

Бодалев А. А.    Восприятие   и   понимание   человека   человеком. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 

1982. — 200 с. 

Монография посвящена 'Восприятию пониманию людьми друг друга. В ней рассматриваются 

закономерности и механизмы восприятия и понимания человека как объекта познания, дается 

анализ психологической интерпретации личности личностью и показывается, как на эту 

интерпретацию воздействуют характеристики личности, связанные с ее возрастом, 

профессией и индивидуально-неповтори-мым своеобразием. Монография рассчитана на 

специалистов, представляющих гуманитарные науки, но ее с интересом прочтут все читатели, 

которые хотят разобраться в законах, по которым строится общение людей. 

б/н (ІПСП) 

Б 75 

27(4) 

Бодалёв А.А. Вершина в развитии взрослого человека: характеристики и условия достижения. 

— М.: Флинта: Наука, 1998. — 168 с. 

Предлагаемая вниманию читателя книга относится к новой области человекознания — 

акмеологии. В ней освещаются объективные и субъективные условия и факторы, наличие 

которых позволяет человеку на определенном отрезке его жизненного пути выйти на вершину 

в своем развитии (достичь акме) как индивиду (сложнейшему живому существу), как 

личности и как высококлассному творчески проявляющему себя профессионалу в главной для 

него области труда, например в психологии. 

б/н (ІПСП) 

Б 76  

27(4) 
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Божович Л.И. Проблемы формирования личности: Под редакцией Д. И. Фельдштейна / 

Вступительная статья Д. И. Фельдштейна. 2-е изд. М.: Издательство «Институт практической 

психологии», Воронеж: НПО «МОДЭК», 1997. 352 с. 

В данную книгу избранных трудов выдающегося психолога вошли основные ее работы по 

психологическим закономерностям и этапам развития личности, мотивации поведения детей и 

др. 

Книга предназначена для психологов, педагогов и студентов, готовящихся к психолого-

педагогической деятельности. 

б/н (ІПСП) 

Б 81 

27 (4) 

Бондаренко О. Ф. Психологічна допомога особистості: Учб. посіб. для студ. ст. курсів психол. 

фак. та від-нь ун-тів. - Харків: Фоліо, 1996. - 237 с. 

Основне завдання книги автор вбачає в тому, щоб показати студентові, що спеціалізується у 

справі падання психологічної допомоги, увесь спектр проблем і методів, яким має володіти 

спеціаліст у цій галузі, а також вимог, яким він має відповідати. 

96; 510 (ІПСП) 

В 18 

27 (4) 

Варій М.Й. Психологія особистості : навч. пос. - К.: Центр учбової літератури, 2008. – 592 с. 

У навчальному посібнику висвітлено всі головні аспекти психології особистості в обсязі, 

необхідному для підготовки професіональних психологів і педагогів. Викладення навчального 

матеріалу має проблемно-дослідницький характер, що дає студентові змогу не лише 

розширити свої уявлення про психологію особистості, а й активізувати свою пізнавальну 

діяльність. Водночас у написанні навчального посібника автор дотримувався власної 

психоенергетичної концепції психіки та психічного і побудованої на її основі концепції 

особистості 

4410 

Г 75 

27(4) 

Грачев Г.В. Информационно-психологическая безопасность личности: состояние и 

возможности психологической защиты 

М.: Изд-во РАГС, 1998 - 125 с. 

Впервые рассматривается проблема информационно-психологической безопасности личности 

и ее психологической защиты. В качестве основной угрозы информационно-психологической 

безопасности личности выделяется массовое распространение психологических манипуляций, 

сущностью которых является скрытое психологическое принуждение. Показывается, что 

тайное принуждение личности как способ управления используется на всех уровнях 

социального взаимодействия людей – от межличностного общения, до массовой 

коммуникации и присуще различным культурам и историческим условиям. Автором 

раскрываются содержание и структура психологической защиты личности, выделяется такой 

ее компонент, как психологическая самозащита Психологическая защита личности 

рассматривается как основной способ обеспечения ее информационно-психологической 

безопасности. 

б/н (ІПСП) 

Г 93 

27 (4) 
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Гуменюк О. Є. Психологія Я-концепції: Навчальний посібник. – Тернопіль: Економічна 

думка, 2004. – 310 с. 

Навчальний посібник містить систематизований виклад авторського курсу психології Я-

концепції. 

3744 

Г 93 

27 (4) 

Гуменюк О.Є. Психологія Я-концепції: Монографія. – Тернопіль: Економічна думка, 2002. – 

186 с. 

Особлива увага привернута вивченню виявлених складових-носіїв духовності, принципів і 

параметрів само осягнення Я-духовного в експериментально втіленому соціокультурному 

просторі освітнього закладу. 

3691 

Г 61 

27 (4) 

Гурлєва Т. Відповідальність підлітка. – К., 2008. – 128 с. 

В посібнику представлені особливості розвитку відповідальності в онтогенезі, їх роль у 

творчому зростанні особистості, діагностичний матеріал для вивчення відповідальності у 

підлітковому віці. Психологічна допомога підліткам у самовихованні цієї якості. 

1024 (ІПСП) 

Д 86 

27 (4) 

Душков Б.А. Психология типов личности, народов и эпох. – Екатеринбург: Деловая книга, 

2001. – 736 с. 

В книге рассмотрены базовые для психологической науки законы формирования 

психологических видов человекознания, раскрыты многочисленные зависимости 

формирования индивидуально-психологических различий личности, народов и эпох от 

объективных периодов развития. 

1222 

Е 51 

27 (4) 

Елисеев О.П. Практикум по психологии личности. – СПб.: Питер, 2001. – 560 с.  

Автор предлагает технологию комплексного изучения личности на основе объединения ее 

индивидных, индивидуальных, объективных и субъективных свойств. 

918 

Е 51 

27(4) 

Елисеев О. П. Практикум по психологии личности. 2-е изд., испр. и перераб. — СПб.: Питер, 

2002. — 512 с – елек. вар. 

Предлагаемая книга является вторым, исправленным и переработанным изданием учебного 

пособия по одной из самых актуальных психологических дисциплин, которое может быть 

использовано как для семинарских и лабораторных, так и для лекционных занятий по курсу 

психологии личности. Автор предлагает технологию комплексного изучения личности на 

основе объединения ее индивидных, индивидуальных, объектных и субъектных свойств. На 

основе универсальной шкалы выстраивается единый профиль психологической активности, 

что открывает новые возможности для составления диагноза и прогноза личностного развития 

человека, объективной оценки его психологического здоровья 

б/н (ІПСП) 
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З-12 

27 (4) 

Забродин Ю. М. Психология личности и управление человеческими ресурсами. - М.: 

Финстатинформ, 2002. - 360 с. 

В данном учебно-методическом пособии рассматриваются методологические проблемы и 

перспективы развития практической психологии, приводятся результаты эмпирических 

исследований и практических приложении современной психологии личности к задачам 

разработки и реализации активной социальной политики. 

2545 

З-19 

27(4) 

Заковоротная М. В. Идентичность человека. Социально-философские аспекты. Ростов –на - 

Дону, Издательство Северо-Кавказского научного центра высшей школы. 1999. – с. 

 В монографии предлагается анализ проблемы идентичности в современном обществе и 

культуре; исследуется связь идентификации и процессов жизнедеятельности; 

рассматриваются изменения понимания идентичности в различные исторические эпохи, а 

также дается анализ концепций индивидуальной и коллективной идентичности. 

б/н (ІПСП) 

З-28 

27 (4) 

Заннос С. Человеческие типы. Сущность и эннеаграмма. – СПб.: Весь, 2001. – 352 с. 

1532 

З-47 

27 (4) 

Зейгарник Б.В. Психология личности: норма и патология / Под ред. М.Р. Гинзбурга. -  М.: Изд. 

– во «Институт практической психологии», 1998. – 352 с. 

В данную книгу  избранных трудов вошли  основные исследования по проблемам нарушения 

психической деятельности, принципам и методам патопсихологии. 

1701 

И 24 

27 (4) 

Иващенко А. В. Теории личности в зарубежной психологии: Учеб. пособ. / А.В. Иващенко, 

Ж.П. Семинега. – М.: Изд-во МНЭПУ, 2001. – 120 с. 

В предлагаемом пособии рассматриваються различные подходы к изучению личности в 

зарубежной психологии. 

1596 

К 56 

27 (4) 

Ковалев С. В. Введение в современное НЛП. Психотехнологии личностной эффективности: 

Учеб. пособ. – М.: Московский психолого-социальный институт; Флинта, 2002. – 512 с. 

Книга известного мастера нейролингвистического программирования (НЛП) является 

наиболее полным на настоящее время учебно-методическим пособием, описывающим 

парадигмы, модели и психотехнологии (числом более ста) современного НЛП. 

2277 

К 56 

27(4) 

Ковалев А. Г. Психология личности  Из-во «Просвещение», 2-е изд., М:- 1965. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 
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К 57 

27(4) 

Корнилов А.П. Саморегуляция человека в условиях социального перелома // Вопросы 

психологии. – 1995. – № 5. – С. 69–78. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

К 59 

27 (4) 

Козел В. И. Формирование готовности личности к конструктивному самоутверждению [Текст] 

: учеб.-метод. пособие / В. И. Козел. - Барановичи : РИО БарГУ, 2009. - 240 с.  

В учебно-методическом пособии рассматриваются концептуальные основы формирования 

готовности личности к конструктивному самоутверждению понятие «готовность личности к 

конструктивному самоутверждению», характеристика ее структурных компонентов, 

педагогических условий ее формирования. Раскрыта методика формирования готовности 

личности к конструктивному самоутверждению, выработанная в процессе многолетней 

опытно-экспериментальной работы автора Представлено содержание программно- 

методического обеспечения формирования данной готовности. 

1318 (ІПСП) 

К 59 

27 (4) 

Козлов В. В. Работа с кризисной личностью: Метод. пособ. – М.: Изд-во Института 

Психотерапии, 2003. – 302 с. 

В методическом пособии представлен обзор теоретических и психотехнологических подходов 

к социальной, психосоциальной и психологической работе с кризисной личностью. 

3389; 2608 

К 60 

27 (4) 

Колесников В. Н. Лекции по психологии индивидуальности. — М.: Издательство «Институт 

психологии», 1996. — 224 с. – елек. вар. 

Книга посвящена системному подходу к проблеме индивидуальности. Исходя из Идеи 

спонтанной активности, дается авторская интерпретация основных принципов системного 

подхода* активности, саморазвития и иерархичности. На основе этих принципов строится 

структура индивидуальности, включающая аспекты духовности, личности, характера и 

темперамента. Предлагаются системные концепции духовности и личности. Обсуждаются 

методы тестирования именно системных свойств индивидуальности 

б/н (ІПСП) 

К 65 

27 (4) 

Копець Л.В. Психологія особистості: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – 2-ге вид. – К.: 

Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – 458 с. У посібнику запропоновано 

авторський варіант викладання однієї з найбільш інтригуючи психологічних дисциплін. 

802 (ІПСП) 

К 71 

27 (4) 

Коссов Б. Б. Личность: теория, диагностика и развитие: Учеб.-метод. пособ. для высш. учеб. 

заведений. – М.: Академический Проект, 2000. – 240 с. 

Автор книги, один из основателей системного похода в отечественной психологии, посвятил 

свою новую книгу дальнейшей разработке и конкретизации системно - стилевой концепции 

личности. 
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1427 

К 82 

27(4) 

Крылова А.А. Психологические проблемы самореализации личности: под ред. А.А.Крылова, 

Л.А.Коростелевой. – СПб.: Изд-во: Санкт-Петербургского университета, 1997. 

б/н (ІПСП) 

К 88 

27(4) 

Конева Е.В. Иванова Н Л., Социальная идентичность и профессиональный опыт личности: 

Монография, 2003,132 с. 

Профессиональное становление личности - процесс длительный и противоречивый, одним из 

существенных компонентов которого является формирование идентификационных структур 

будущего профессионала. 

б/н (ІПСП) 

Л 47 

27 (4) 

Леонгард К. Акцентуированные личности: Пер. с нем. - Ростов н/Д.: Феникс, 1997. – 544с. 

Монография состоит из двух частей. В первой части дан психологический и клинический 

анализ акцентуированных личностей, т.е. в ней проводится характеристический анализ героев 

классических произведений мировой литературы свыше тридцати писателей: Толстого, 

Достоевского, Гоголя, Шекспира, Сервантеса, Бальзака, Гете, Стендаля и др. 

456 

Л 66 

27(4) 

Личность и проблемы развития /Отв. ред. Е.А. Чудина. — М.: Издательство Института 

психологии РАН, 2003. — 127с. 

В сборнике представлены работы, посвященные общим вопро( сам психологии личности. В 

них изложены результаты исследований некоторых актуальных проблем (социальные 

представления и верования, адаптация и психологическая защита, переживание чувства 

одиночества, роль интуиции в решении задач и др.), рассмотренных на различных возрастных 

этапах — от дошкольного детства до периода поздней взрослости. 

б/н (ІПСП) 

Л 67 

27 (4) 

Ліфарева Н.В. Психологія особистості: Навчальний посібник. — Київ: Центр навчальної 

літератури, 2003. - 240 с. 

Навчальний посібник розкриває різноманітні підходи До психології особистості, знайомить з 

типологічними та індивідуальними психологічними особливостями людини, психологічними 

аспектами мотивації, діяльності, поведінки і спілкування. З урахуванням особливої ролі 

соціальних чинників у процесі соціалізації особистості висвітлюються проблеми становлення 

характеру, розвитку здібностей, форадвання емоційно-вольової сфери особистості, вищих  

потреб  людини,  а також  виховання і  самовиховання. 

3500 

М 13 

27 (4) 

Мадди С. Р. Теории личности: сравнительный анализ: Пер. с англ. – СПб.: Речь, 2002. – 539 с. 
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Один из самых авторитетных западных учебников по психологии личности, где представлено 

и проанализировано большое количество теорий личности, описаны экспериментальные 

исследования в русле этих теорий. 

1614 

Н 53 

27(4) 

Непомнящая Н. И. Становление личности ребенка 6—7 лет/Науч.-исслед. ин-т общей и 

педагогической психологии Акад. пед. наук СССР.—М.:Педагогика, 1992. — 160 с. 

В монографии рассматривается вопрос о том, какие особенности психики человека, какие 

свойства его личности являются ведущими в общей картине развития. Показана возрастная и 

индивидуальная специфика этих свойств личности у детей 6—7 лет. Делается вывод, что при 

развитых свойствах личности максимально реализуются способности ребенка. 

б/н (ІПСП) 

О-66 

27 (4) 

Орлов Ю.М. Восхождение к индивидуальности: Кн. для учителя. – М.: Просвещение, 1991. – 

287 с. 

Книга посвящена проблемам самосовершенствования, основаного на самопознании. В ней 

популярно излагаются сведенья о психологии личности, социальной психологии, 

характерологии, психологии эмоций и чувств, необходимые для усвоения принципов 

саморегуляции и управления собственным поведением. 

2084; 856 (ІПСП) 

П 23 

27 (4) 

Первин Л., Джон О. Психология личности: Теория и исследования / Пер. с англ. М. С. 

Жамкочьян под ред. В. С. Мзгуна — М.: Аспект Пресс, 2001.— 607 с. 

Один из лучших в мире учебников по психологии личности, полно отражающий ее 

классические и новейшие достижения. Авторы — ведущие американские ученые. Перевод 

сделан с седьмого издания, вышедшего в США в 1997 году. 

1698 

С 30 

27 (4) 

Практикум із дисципліни «Самовиховання та саморегуляція особистості» / Укладач 

Ю.С.Семенова. – К., 2010. – 84 с. 

У практикумі запропоновано низку теоретичних і практичних завдань, різноманітних за 

змістом та ступенем складності, виконання яких дозволить сформувати у студентів не лише 

певну систему знань щодо основ самовиховання, а й надасть їм можливість оцінити власний 

рівень сформованості процесів саморегуляції. 

1045 (ІПСП) 

П 86 

27 (4) 

Психологические программы развития личности в подростковом и старшем школьном 

возрасте / Под ред. И.В.Дубровиной. – 6-е изд. – М., 2002. – 128 с. 

Сборник посвящен активным методам работы психолога с детьми разных возрастов. В нем 

представлены общие принципы и подходы к работе психолога со школьниками, конкретные 

программы психологической работы с детьми разных возрастных групп (10-12; 12-15; 15-17 

лет). В сборник вошли оригинальные разработки сбора психологической информации: разные 

виды психологической беседы и социально-психологический опросник. 
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б/н (ІПСП) 

П 86 

27 (4) 

Психология развивающейся личности / Под ред. А, В, Петровского;  Науч.-исслед. ин-т общей 

и педагогической психологии Акад. пед.  наук СССР,— М.: Педагогика, 1987.—240 с. 

265 (ІПСП) 

Р 31 

27 (4) 

Реан А. А. Психология изучения личности: Учеб. пособ. – СПб.: Издательство Михайлова В. 

А.,1999. - 288 с. 

Книга посвящена неизменно привлекательной и актуальной теме – психологии изучения 

личности. 

921 

Р 31 

27 (4) 

Реан А. А. Психология личности. Социологизация, поведение, общение. – СПб.: прайм-

ЕВРОЗНАК, 2004. – 416 с. 

Книга посвящена исследованиям, находящимся на стыке двух наук: персонологии и 

социальной психологии. Красной нитью через весь труд проходит мысль о необходимости 

связи педагогики с психологией личности, отдельный крупный раздел посвящен общим и 

прикладным вопросам педагогического общения. 

3460; 3591 

Р 49 

27 (4) 

Рибо Т. Болезни личности. Опыт исследования творческого воображения. Психология чувств. 

– Мн.:Харвест, 2002. – 784 с. 

4148 

С 20  

27(4) 

Сарджвеладзе Н. И. Личность и ее взаимодействие с соцеальной средой. – Т. «Мецниереба», 

1989. 

б/н (ІПСП) 

С 47 

27 (4) 

Славская А.Н. Личность как субъект интерпритации. - Дубна: Феникс+, 2002 - 240 с. 

Автор доказывает, что относящаяся к герменевтике интерпретация текста является 

динамической способностью сознания личности вырабатывать взгляды, мнения о 

политических событиях, научных теориях, поступках и жизни людей и обеспечивает 

определенность правовой и жизненной позиции личности в изменяющейся действительности. 

Выявлены способы и личностные типы интерпретации, ее функции и механизмы. 

1847 

С 66 

27(4) 

Соснин В.А., Лунев П.А. Как стать хозяином положения: анатомия эффективного общения.—

М.: издательский центр «Академия», институт психологии РАН, 1996—220 с. 

Книга адресована читателю, профессия которого предполагает работу с людьми—

руководителям, журналистам, юристам, дипломатам, преподавателям и др. Вместе с тем, она 
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полезна широкому кругу читателей, интересующихся вопросами делового и межличностного 

общения. 

Как развивать доверие и положительные взаимоотношения? Как проявлять уважение и 

добрую волю? Как вести деловую беседу и переговоры? Как разрешать конфликтные 

ситуации? Как противостоять тактикам манипулирования? Как реагировать на угрозы и 

оказывать воздействие? На эти и многие другие вопросы можно найти ответы в данной книге. 

б/н (ІПСП) 

 

С 55 

27 (4) 

Собчик Л. Н. Стандартизированный многофакторный метод исследования личности СМИЛ. – 

СПб.: Речь, 2000. – 219 с. 

Практическое руководство содержит подробное описание стандартизированного 

многофакторного метоа исследования личности СМИЛ, являющегося адаптированным 

вариантом теста MMPI. Подробно излагается техника проведения тестирования и обработки 

данных, а также интерпритации результатов обследования, основанная на многолетнем опыте 

использования методики в разных областях практической психологии. 

1534 

Т 63 

27(4) 

Тохтамиш О.М. «Реабілітаційна психологія» Навчально-методичний посібник. - Вінниця: 

ТОВ Віндрук.-2004-102с. 

В посібнику розглянуто основні психологічні аспекти  реабілітаційного процесу, психологічна 

складова ситуацій, в яких людина потребує реабілітації, принципи, прийоми та техніки 

психологічного супроводу в реабілітаційному процесі. Розглядаються , зокрема, такі поняття, 

як комплекс меншовартості,компенсація та над компенсація, стигматизація, психологічна 

травма, мотивація людини до реабілітації, етапи реабілітації при стресових розладах, втраті 

близької людини, сучасні напрямки реабілітації в дитячому віці. 

1656 

 

Т 41 

27 (4) 

Тимошенко И. И., Соснин А.С. Мотивация личности и человеческих ресурсов. — К.; Иад-во 

Европ. ун-та, 2002. — 576 с. 

В настоящей работе исследуются теория, практика и проблемы мотивации в 

жизнедеятельности, личности и управлении человеческими ресурсами. Излагаются опыт 

ведущих зарубежных и отечественных организаций в мо-тивационной деятельности, 

технология самомотивации в развитии и самоутверждении личности. 

2739 

Ф 51 

27 (4) 

Филатова Е.С. Соционика в портретах. – Новосибирск: Сибирский хроногограф, 1996. – 72 с. 

В настоящем издании приведены краткая соционическая характеристика и фотографии людей 

разных психотипов. 

1712 

Ф 86 

27(4) 

Роберт Фрейджер, Джеймс Фэйдимен.Теории личности и личностный рост. – 2002. – елек. вар. 



788 

 

Демократичное изложение многих имеющихся на сегодняшний день концепций личности. 

Особое внимание уделено практическому курсу развития личности и методам, влияющим на 

сознание человека. Помимо классических и современных теорий личности в учебник 

включены восточные концепции личности, которые познакомят читателя со взглядами на 

личность индуизма, буддизма и ислама. 

б/н (ІПСП) 

Ф 91 

27 (4) 

Фромм Э. Человек для себя / Пер. с англ. Л.А. Чернышевой. – Мн.: “Коллегиум”, 1992. – 253 с. 

В книге исследуются принципиальные с различия авторитарной и гуманистической этики, 

непродуктивные и продуктивные ориентации характера, глубинные моральные проблемы 

нашого времени. 

3105 

Х 72 

27 (4) 

Холл. К. Теория личности / К. Холл, Г. Линдсей; Пер. с англ. И.Б. Гриншпун. – М.: ЭКСМО-

Пресс, 2000. – 592 с. 

Книга представляет собой краткое, но исчерпывающее и доступно изложенное освещение и 

анализ основных теорий личности. 

1544 

Х 86 

27 (4) 

Худик В.А. Психологическое изучение профессинальной направленности личности в 

подростковом и юношеском воздасте: Уч.-метод. пособ.- К.: Освіта, 1992. – 32 с. 

В пособии рассматриваются некоторые особенности личности в подростковом и юношеском 

возрасте, определяющие ее профессиональную ориентацию. Дается описание наиболее 

доступных методов исследования личности учащихся, их интересов, склонностей, мотивов 

выбора будущей профессии. 

3048; б/н (ІПСП) 

Х 99 

27 (4) 

Хьелл Л. Теории личности / Л.Хьелл, Д. Зиглер. – СПб.: Питер, 2002. – 608 с. – друк. вар., 

елек. вар. 

Кинга охватывает широкий круг направлений в теории личности, разработанных такими 

крупными учеными, как Фрейд, Адлер, Юнг, Фромм и др. Большинство этих теорий впервые в 

столь полном объеме представлено на русском языке. 

1613 

Я 47 

27 (4) 

Яковенко С. І. Психологія людини за умов радіоактивного лиха. – К.: 

«Чорнобильінтерінформ», 1996. – 173 с. 

У центрі уваги цієї книги знаходиться людина, знедолена трагедією Чорнобильської 

катастрофи, помноженою на економічні негаразди. Вона, здавалося б, приречена бути 

жертвою обставин, але насправді може знайти і знаходить у собі та інших людях сили не лише 

вижити, а й жити гідно, перемагаючи розгубленість, розпач, душевні та фізичні недуги. 

Автор, психолог за фахом, спираючись на дані медицини, соціології, намагається узагальнити 

результати психологічних досліджень у новій галузі науки – радіоекологічній психології, 

запропонувати підходи щодо подолання психологічних наслідків аварії на ЧАЕС. 
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б/н (ІПСП) 

Я 55 

27 (4) 

Ямницький В.М. Розвиток життєвої активності особистості: теорія та експеримент: 

Монографія. – Одеса, 2006. – 362 с. 

У монографії представлено матеріали теоретико-методологічного та експериментального 

дослідження проблеми розвитку життєвої активності особистості. 

1046 (ІПСП) 

 

27(5) Лідерство  

В 65 

27 (5) 

Войцихова А. Виховуємо лідерів. — К.: Главник, 2007.— 112 с. 

У посібнику представлена програма спецкурсу «Розвиток комунікативних та організаторських 

злібностей». Створення програми зумовлено профільпістю навчання, сприяння оволодінню 

учнями початковими вміннями обраної спеціальності, розвиток комунікативних та 

організаторських здібностей. 

4567 

Г 15 

27 (5) 

Галайко І., Довган Л. Побудова команди. Лідерство. Вирішення конфліктів в організації: 

навчальний посібник – Львів., 2009. – 64 с. 

Видання знайомить читача із концепціями і технологіями побудови та розвитку команд 

(колективів), виховання лідерів у організаціях, а також пропонує інструментарій розуміння та 

вирішення конфліктів у громадах. Не претендуючи на роль наукової праці, ця книга пропонує 

узагальнений досвід на основі попереднії теоретичних напрацювань відомих дослідників та 

авторських обробок авторів посібника. 

б/н (ІПСП) 

Е 30 

27 (5) 

Имидж лидера. Психологическое пособие для политиков. - М.; Об-во "Знание" России, 1994. -

265 с. 

Первая а России книга по псимопогии политического лидерства. Книга окажет практическую 

помощь новому поколению политических лидеров, чтобы они не шли наощупь, а 

использовали накопленный в течение столетий опыт политической деятельности. Авторам 

книги, профессиональным политическим психологам, известно, сколь сильна потребность в 

знаниях о том, что же такое политическое лидерство. 

428 (ІПСП) 

К 17 

27 (5) 

Калашникова С. А. Освітня парадигма професіоналізації управління на засадах лідерства : 

монографія / С. А. Калашнікова. — К.: Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2010. — 380 с. 

Монографія присвячена висвітленню теоретичних і методичних засад професійної підготовки 

управлінців, які детермінуються процесом еволюції теорії та практики управління і 

констатацією лідерства як нової управлінської парадигми в умовах сучасних суспільних 

трансформацій. На основі аналізу провідного зарубіжного досвіду щодо професійного 

розпитку керівників для сфер державного управління, бізнесу й освіти автором монографії 

ідентифіковані та обґрунтовані закономірності, структура, принципи, методи і технології, які 
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повинні бути взяті за основу при удосконаленні вітчизняної системи професійної підготовки 

управлінців задля формування нової генерації лідерів. 

1235 (ІПСП) 

Л 55 

27 (5) 

Лидерство. Психологические проблемы в бизнесе: По материалам американских исследований 

/ Под ред. Т.Н.Ушаковой. – Дубна:  «Феникс», 1997 –176 с. 

Описаны современные методы управления организациями, эффективные стили лидерства, 

условия принятия удачных решений, ситуация социального партнерства, условия достижения 

доверия между партнерами, стиль женщин руководителей. 

2283 

М 15 

27 (5) 

Максвелл Д. 21 обязательное качество лидера / Пер. с англ. Е.Г. Гендель. – Мн.: ООО 

«Попурри», 2002. – 176 с. 

2300 

М 17 

27 (5) 

Максвелл Д. Воспитай в себе лидера / Пер. с англ. Г. И. Левитан. – Мн.: ООО „Попурри”, 

2002. – 224 с. 

Излагаются универсальные принципы, согласно которым, должен действовать человек, 

желающий вдохновлять других людей, влиять на их умонастроение и побуждать к реальным 

поступкам. 

3771 

М 50 

27 (5) 

Менегетти А. Психология лидера: Пер. с итал. – 3-е испр. и доп. – М.: Онтопсихология, 2001. 

– 208с  

В этой книге рассматриваются проблемы формирования лидерских качеств в современном 

человеке. 

872 

К75 

27(5) 

Косенчук О.Г. Методичний посібник. Соціально-педагогічна траєкторія розвитку сучасного 

лідера – старшокласника – Кривий Ріг: Діоніс ,2012. – 188 с. 

 

У методичному посібнику представлені соціально – педагогічні  умови формування лідерських 

якостей старшокласників у діяльності міських органів учнівського самоврядування. 

1510 

 

27(6) Психологічні тести, ігри 

А 36 

27 (6) 

Айзенк Г. Супертесты IQ. – М.: Изд-во Эксмо, 2002. – 208 с. 

2537 

А 36 

27 (6) 
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Айзенк Г. Як перевірити здібності вашої дитини: Тести для дітей 10 – 15 років: Пер. з англ. / Г. 

Айзенк, Д.  Еванс. – К.: Школа, 2001. – 192 с. 

Книжка дасть можливість самостійно перевірити математичні, логічні, лінгвістичні здібності 

вашої дитини і допоможе визначити, в якій галузі діяльності вона може досягти успіху. 

2733 

А 45 

27 (6) 

Алдер Г. НЛП-графика: Мышление в рисунках и образах. – СПб.: Питер,  2003. –192 с. 

2810 

А 64 

27 (6) 

Анастази А., Урбина С. Психологическое тестирование. — СПб.; Питер, 2002. — 688 с. 

Kласическая работа Анны Анастази «Психологическое тестирование» по нраву считается «эн-

циклопедией западной тестологии». При подготовке 7-ги издания, выпущенного и США в 

1997 году, текст книги был основательно переработан. Появилось несколько новых глав, 

написанных соавтором А. Анастази — С. Урбиной. Содержательные изменения отражают 

новейшие тенденции развития психологического тестирования, в частности, возрастающее 

влияние компьютеризации как фактора интеграции психологической науки в целом и методов 

тестиронания в частности. В новом издании уделено значительное внимание ком цыотсризиро 

ванном у адаптивному тестированию, метааиализу, моделированию структурными 

уравнениями, использованию доверительных интервалов, кросс-культурному тестированию 

применению факторного анализа в разработке тестов личности и способностей и другим 

широко используемым и быстро развивающимся понятиям и процедурам, которые будут 

оказынать влияние на психометрическую практику в XXI веке. 

2315 

Б 24 

27 (6) 

Баршай В. М. Активные игры для детей. – Ростов н/Д: Феникс, 2001. — 320 с.  

В предлагаемой вниманию читателей книге собрано более 300 активных игр для детей в 

возрасте от 2 до 14 лет. Издано немало книг с подбором игр но возрастам, характеру или на-

циональным особенностям. Но сейчас, как никогда, актуально издание такой книги, которая 

рекомендована родителям, методистам и воспитателям дошкольных учреждений, организа-

торам досуга детей по месту жительства и в период летней оздоровительной кампании, а 

также студентам педагогических колледжей, университетов, институтов физической 

культуры. 

4007 

Б 29 

27 (6) 

Баум Хайке Крокодилопопугай. Игры в помещении для развития и отдыха Пер. с нем. О. Ю. 

Поповой.— М.: Теревинф, 2003.— 144 с. 

В книге популярного немецкого автора собраны 178 игр, направленных на гармоничное 

развитие у детей внимания, эмоций, двигательных функций, фантазии и изобретательности. 

Сборник открывает новую книжную серию «Игровая педагогика», посвященную решению 

разнообразных образовательно-воспитательных задач путем вовлечения ребенка в 

увлекательные детские игры. 

б/н (ІПСП) 

Б 79 

27 (6) 
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Большая энциклопедия развивающих игр и поделок для детей от 3 до 6 лет / Под ред. К. 

Чарнер // Пер. с англ. Т. И. Попова.— Мн.: ООО «Попурри», 2005.— 704 с. 

В книге собраны более чем 500 оригинальных, занимательных игр и упражнений для развития 

творческих способностей детишек, составленные опытными педагогами и воспитателями и 

неоднократно опробованные на практике. Сюда вошли только лучшие из лучших работ 

учителей США, прошедшие строгий конкурсный отбор. 

4105 

В 17 

27 (6) 

Ван Оих Р. Психологические дтиычжн — СПб.: Питер Паблишинг, 1997 — 224 с. 

Наши творческие способности закрыты на множество психологических замкам. Каких? Мы 

боимся выглядеть нелепо в глазах окружающих, страшимся нарушить неизвестно кем, когда и 

по какому поводу установленные правила, боимся заглянуть чуть дальше привычного... Что 

необходимо человеку, чтобы освободиться от этого? Психологический подзатыльник!» — 

считает Роджер ван ОиХ. Оригинальная методика всемирно известного исследователя 

творчества основана на парадоксе, нелепости, неожиданных ассоциациях.  

3107 

В 29 

27 (6) 

Венгер А. Л. Психологические рисуночные тесты: Иллюстрированное руководство. — М.: 

Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. — 160 с. – друк. вар., елек. вар. 

По рисункам человека можно определить склад его личности, понять его отношение к разным 

сторонам действительности. Рисунки позволяют оценивать психологическое состояние и 

уровень умственного развития, диагностировать психические заболевания. Во всем мире 

рисуночные тесты стали главным инструментом практических психологов. 

2517 

В 69 

27 (6) 

Вчимося вирішувати проблеми. / Азарова Т.В., Барчук O.І., Беглова Т.В., Бітянона М.Р., 

Корольова Е.Г., Пяткова О.М.; під заг. ред. Бітянової М.Р. - К.: Главник,   2007. —  144 с. 

У посібнику запропонований алгоритм створення та технології проведення таких видів 

великих психологічних ігор, як: ігрові оболонки, ігри-проживаиня, ігри-драми, ділові та 

проективні ігри. Усі сценарії ігор - це авторські розробки, створені за оригінальним сюжетом 

із використанням авторських методичних рекомендацій. 

4568; 572 (ІПСП) 

Г 78 

27 (6) 

Граючись, навчаємось: Посібник з питань підготовки і проведення навчально-пізнавальних 

ігор.  - Хмельницький, 2000. – 46 с. 

4171 

Г 85 

27 

Гриффин Дж. Корпоративные игры: Пособие по выживанию / Дж. Гриффин, С. Паркер; Пер. с 

англ. Ю. М. Филиппова. – М.: ООО «Вершина», 2004. – 160с. 

Авторы анализируют примеры, взятые из жизни, исследуют природу корпоративных 

отношений и дают очень практичные рекомендации для наиболее типичных ситуаций. 

3797 

Д 18 
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27 (6) 

Данилова Л. Энциклопедия развивающих игр. От рождения до трех лет и старше.- СПб.: 

Издательский Дом «Нева», 2006.- 240 с.  

4096 

Д 56 

27 (6) 

Доброго ранку, ми раді, що ви тут! Посібник для вчителів з проведення ранкової зустрічі / 

Колін Бейн Всеукраїнський фонд «Крок за кроком», 2004. – 56 с. 

б/ н (ІПСП) 

Ж 86 

27 (6) 

Жуков И.Н. Игра и детское движение: в помощь организаторам детского движения и 

педагогам. – К., 1996. – 70 с. 

3050 

З-41 

27 (6) 

Збірка сценаріїв ігрових програм для дітей / Під заг. ред. О.А. Немежанської. – Миколаїв, 

2001. – 103 с. 

4172 

Т 46 

27(6) 

Л. В. Тихенко, В. Г. Бабич, Т. М. Доценко І знову літо! Організація літніх оздоровчих таборів 

та навчання дітей – лідерів : Методичний посібник. – Біла Церква, 2009. – 256 с. 

Методичний посібник містить рекомендації щодо організації тематичних змін літніх 

оздоровчих лагерів, літніх Шкіл навчання дітей – лідерів. У книзі також подано сценарії 

виховних справ, ігрові програми,Ю окремі ігри та конкурси, які сприяють розвитку 

інтелектуальних, лідерських та організаторських здібностей дітей в процесі улюбленої, 

пізнавальної або творчої діяльності засобами позашкільної освіти, надають їм інформацію, яка 

буде їм корисна для використання її у роботі органів учнівського самоврядування. 

1587 

К 73 

27 (6) 

Котелевская В. В., Анисимова Т. Б. Дошкольная педагогика. Развитие речи и интеллекта в 

играх, тренингах, тестах. Ростов н/Д: издательство «Феникс», 2002. – 256 с. 

Представляет собой теоретический материал по развитию речи, интеллекта, памяти, 

внимания, мышления. По каждой теме приводятся веселые уроки, задания, тесты, 

методические рекомендации. 

4169 

Р 64 

27(6) 

Кравцова А., кукуруза Г., Міхановська Н. Розвивальні ігри для дітей від народження до року. 

– Посібник для батьків / переклад із рос. Н. Мачужак, Д. Мохно. – К.: Держсоцслужба, 2007. – 

52 с.  

Цей посібник є справжнім порадником для батьків, які прагнуть гармонійного розвитку 

дитини від народження до одного року. 

1128 (ІПСП) 

К 93 

27 (6) 
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Курочкін О. Українські новорічні обряди: «Коза» і «Маланка» (з історії народних масок). – 

Монографія. – 1995. 

б/н (ІПСП) 

К 88 

27 (6) 

Кучерган В.Г. «Дидактические сказки» - мы все философы – Кривой Рог., 49 с. 

б/н (ІПСП) 

Л 26 

27 (6) 

Ласуков О.А. Лагерный сбор / О.А. Ласуков. — Архангельск : ОАО «ИПП «Правда Севера», 

2008. — 400 с.  

Книга «Лагерный сбор» поначалу была задумана как тоненькая методичка с описанием КТД, 

но в сухое описание постоянно вклинивались чувства, мысли и истории из жизни вожатых. 

После размещения первой главы «методички» в Интернете автор получил множество писем, 

которые подвигли его на написание более основательного труда, где методика проведения 

КТД оказалась не самой главной и интересной составляющей. 

1160 (ІПСП) 

Л 50 

27 (6) 

Леськів А.Д. Рухливі ігри та естафети на місцевості для школярів молодшого та середнього 

віку / А.Д. Леськів, А.Б.  Дзюбановський. – Тернопіль: СМП "Астон", 2000. – 132 с. 

Методичний посібник написано у відповідності до чинної програми з фізичної культури для 

учнів шкільного віку. Кожна рухлива гра має свою педагогічну спрямованість, враховується її 

інтенсивність, зміст, правила, виховання фізичних якостей, організація та методика 

проведення. 

4004 

Л 64 

27 (6) 

Литвиненко С. Основи ігротерапії: Навч. посібник для студ. вищих пед. Навч. закладів. – 

Одеса: ПНЦ АПН України, 2007. – 199 с. 

780 (ІПСП) 

М 15 

27(6) 

Макаренко Л. Все про театр і дитячу театралізовану діяльність. – К.: Шк.. світ, 2008. – 128 с. 

730 (ІПСП) 

М 33 

27(6) 

Матюгин И.Ю., Рыбникова И.К., МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ ПАМЯТИ,ОБРАЗНОГО 

МЫШЛЕНИЯ, ВООБРАЖЕНИЯ, Москва, "Эйдос", 1996. – елек. вар. 

В книге содержится описание 27 методов развития памяти с Древней Греции до наших дней. 

Показано применение методов при запоминании различной информации. Адресуется 

практическим психологам, педагогам, родителям, детям. 

б/н (ІПСП) 

М 52 

27(6) 

Мэрилин Сигал. Ребенок играет: от рождения до года, Питер, - 1996 

б/н (ІПСП) 

М 60 



795 

 

27(6) 

С. Миллер. Психология игры. — СПб.: Университетская книга, 1999 — 320 с. 

Известный психолог доктор Сюзанна Миллер преподавала и проводила свои 

экспериментальные исследования в колледже Бирбек в Лондонском университете. Работая 

психологом в комитете по образованию в Уэйкфилде и Оксфорде, она в то же время являлась 

членом ученого совета Национальной ассоциации психического здоровья. В дальнейшем С. 

Миллер была занята в исследовательском проекте, который осуществлялся при поддержке 

ученого совета по общественным наукам Института экспериментальной психологии 

Оксфордского университета. Результатом ее исследований стала книга „Психология игры". 

Книга об игре должна охватывать самый широкий круг наблюдаемых явлений, оставаясь при 

этом строго научной. Автору это удалось блестяще. Книга очень увлекательная, чрезвычайно 

информативная, проницательная и рассудительная. С. Миллер не пытается создать теорию, 

охватывающую все формы игры, не поддается она также искушению читать морали и 

проповеди. 

б/н (ІПСП) 

Н 62 

27 (6) 

Никандров В. В. Метод тестирования в психологии: Учеб. пособ. / В. В. Никандров, В. 

В.Новочадов. — СПб.: Речь, 2003. — 39 с. 

В учебном пособии изложены основные сведения о методе тестирования, приведена 

подробная классификация тестов. Материал адресован студентам, аспирантам и слушателям 

различных курсов по психологическому направлению. 

2620 

Н 62 

27(6) 

Никитин Б. П. Развивающие игры, Москва, "Педагогика"1981г. 

б/н (ІПСП) 

О-24 

27 (6) 

Обринська Т. Зачароване слово. Вірші, загадки, шаради, анаграми, метаграми, віршворди. — 

Сімферополь: Кримське навчально-педагогічне державне видавництво, 2006. — 72 с. 

«Заколдованное слово» — стихи о детях и для детей, рифмованные игры в слова и со словами. 

Книга в ненавязчивой форме расширяет кругозор и словарный запас юных читателей, 

способствует повышению интеллектуального потенциала, сообщает сведения о Крыме, 

прививает интерес и любовь к родному языку. 

б/ н (ІПСП) 

О-24 

27 (6) 

Обринська Т. Игротека. Шарады, загадки, кроссворды, ребусы, игры. — Симферополь, 2004. 

— 36 с. 

б/н (ІПСП) 

П 37 

27 (6) 

Платов В.Я. Деловые игры. – М.: Профиздат, 1991. – 81 с. 

В книге расмотрено использование методов активного обучения в практике работы 

профсоюзных организаций. Большое внимание уделено характеристике технических средств, 

обеспечивающих активизацию и интенсификацию процесса обучения. 

478 (ІПСП) 
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П 86 

27 (6) 

Психологические тесты для женщин / Сост. Н.Н. Лавров. – Ростов н/Д.: “Фенікс”, 2002. – 256с. 

Самый простой способ узнать себя и избежать ошибок – прорешать тесты из этой книги и 

прислушаться к советам психологов. 

2261 

П 86 

27 (6) 

Психологические тесты: В 2-х т. / Под ред. А.А. Карелина. – М.: ВЛАДОС, 2001. – Т.1. – 312 с. 

Представленные в книгах тестовые методики позволяют диагностировать различные 

личностные и мотивационные особенности человека, черты характера и свойства 

темперамента индивида. 

1383 

П 86 

27 (6) 

Психологические тесты: В 2-х т. / Под ред. А.А. Карелина. – М.: ВЛАДОС, 2001. – Т.2. – 248 с. 

Представленные в книгах тестовые методики позволяют диагностировать различные 

личностные и мотивационные особенности человека, черты характера и свойства 

темперамента индивида. 

1252 

Р 71 

27(6) 

Рондяк Л., Мацкович Т. Я сам будую своє життя, - Дрогобич: Коло, 2005. – 178 с. 

Як будувати своє життя? Що може бути найважливішим і найнеобхіднішим? Можливо, і 

найскладнішим? Що допоможе нам здійснити свої мрії, досягнути життєвих цілей, набути 

таких особистісних якостей, які б дали нам можливість гідно жити серед людей? 

869 (ІПСП) 

С 32 

27(6) 

Сербина Е.  Развивающие игры для детей. - Москва: Ространсфер, 1999 

б/н (ІПСП) 

С 36 

27 (6) 

Силберг Дж. 125 развивающих игр для детей от 1 до З лет / Пер. с англ. П. А. Самсонов.— 

Мн.: 000 «Попурри», 2003.— 160 с 

Головной мозг человека к концу 3-го года жизни формирует 1000 триллионов синапсов 

(связей между нервными клетками). Для столь быстрого развития постоянно нужна обильная 

«информационная пища» — не отказывайте в ней своему ребёнку! 

424 (ІПСП) 

С 55 

27 (6) 

Собчик Л. Н. МЦВ — метод цветовых выборов. Модифицированный восьмицветовой тест 

Лютера. Практическое руководство. — СПб., Изд-во «Речь», 2001. — 112 с. 

Практическое руководство представляет собой описание восьмицветового теста Люшера и его 

модифицированного, адаптированного на отечественной популяции варианта. Методика 

предназначена для изучения неосознаваемых, глубинных проблем личности, актуального 

состояния, базисных потребностей, индивидуального стиля переживания, типа реагирования и 

степени адаптированности обследуемого. Она также позволяет выявить компенсаторные 
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возможности человека, оценить степень выраженности болезненно заостренных черт 

характера и клинических проявлений.  

1512 

С 89 

27 (6) 

Субботина Л. Ю. Развитие воображения детей: Популярное пособие для родителей и 

педагогов. – Ярославль: Академия развития, 1996. – 240 с. 

Кинга посвящена проблемам развития воображения у детей младшего и подросткового 

возраста. Она содержит многочисленные методики и техники, разнообразные игры и тесты, 

позволяющие диагностировать процесс воображения в детском возрасте и развивать его в 

интересных и увлекательных для ребенка занятиях.  

3624 

С 92 

27 (6) 

Сценарии игровых и театрализованных представлений для детей разного возраста / Ред.-сост. 

О.А. Толченов. – М.: ВЛАДОС. – 2001. – 272 с. 

В сборнике представлены программы игровых и театрализованных представлений для детей. 

2540 

Т 46 

27 (6) 

Тихомирова Л.Ф. Развитие познавательных способностей детей: Популярное пособие для 

родителей и педагогов. – Ярославль: Академия развития, 1996. – 192 с. – елек. вар. 

В книге приводятся игры, задания, упражнения, которые позволяет успешно развивать такие 

познавательные процессы у детей, как восприятие, память, внимание, что необходимо для их 

подготовки к школе и дальнейшего успешного обучения и интеллектуального развития. 

3623 

Т 46 

27(6) 

Тихомирова Л.Ф. Развитие познавательных способностей детей: Популярное пособие для 

родителей и педагогов. – Ярославль: Академия развития, 1996. – 192 с. 

Развитие познавательных, или интеллектуальных, способностей ребенка должно быть 

постоянной заботой родителей, воспитателей, учителей. В книге приводятся игры, задания, 

упражнения, которые позволяют успешно развивать такие познавательные процессы у детей, 

как восприятие, память, внимание, что необходимо для их подготовки к школе и дальнейшего 

успешного обучения и интеллектуального развития. 

б/н (ІПСП) 

Т 65 

27 (6) 

Трайнев В. А. Деловые игры в учебном процессе: методология разработки и практики 

проведения. - М.: Издательский Дом «Дашков и Ко»; МАН ИПТ, 2002. – 360 с. 

В данном сборнике обобщены разработанные рядом специалистов и ученых-педагогов, в том 

числе и автором данной книги, учебные деловые игры, которые используются в процессе 

обучения студентов педагогических и других вузов как важный инструмент интенсивного 

обучения. 

2306; 2547 

Ф 79 

27 (6) 
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Фопель К. Как научить детей сотрудничать? Психологические игры и упражнения: Практич. 

пособие: В 4-х ч. Ч. 4.: Пер. с нем.– М.: Генезис, 2001. – 160 с. 

Проведение подобных игр с детьми способствует развитию их «эмоционального интеллекта» 

и помогает педагогу создавать в классе дружескую атмосферу взаимопомощи, доверия, 

доброжелательного и открытого общения детей друг с другом и с учителем, облегчив тем 

самым процесс совместного обучения. 

166 (ІПСП) 

Ф 78 

27 (6) 

Фопель К. Создание команды: Психологические игры и упражнения: Пер. с нем. — М.: 

Генезис, 2002. — 400 с. 

В современном мире способность действовать в команде является одним из наиболее 

востребованных личных и профессиональных качеств. В книге «Создание команды» 

представлены психологические игры и упражнения, направленные на обучение 

сотрудничеству и кооперации. Руководители групп смогут применять процедуры, 

представленные в сборнике, в самых разных ситуациях: в школах и в организациях, в 

командных тренингах и в тренингах общения. Секрет их в том, что они раскрывают потенциал 

человека, способствуют росту самоуважения, учат ценить свою и чужую индивидуальность. 

2557 

Ф 78  

27 (6) 

Фопель К. Сплоченность и толерантность в групе: Психологические игры и упражнения: Пер. 

с нем. – М.: Генезис, 2003.- 336 с.  

В книге представлено игры и упражнения, помогающие уже на первом этапе работы создать в 

группе атмосферу сплоченности и доверия, раскрыть творческий потенциал учасников. Они 

формирують толерантное отношение ко всем членам группы, помогают осознанию того, что 

различия между людьми способствуют расширению наших представлений о себе и о других. 

3187 

Ф 84 

27 (6) 

Франц М.-Л. Психология сказки. Толкование волшебных сказок. Психологический смисл 

мотива искупления в волшебной сказке: Пер.с англ. – СПб.: Речь, 1998. – 360 с. 

822 

Ц 61 

27(6) 

Цымбалару А. Игротека. – К.: Шк. Світ, 2007. – 128 с. – (Б-ка «Шк.. світу»). 

725 (ІПСП) 

Ч 46 

27 (6) 

Чередникова Т. В. Проверте развитие ребенка: 105 психологических тестов. – СПб.: Речь., 

2004. – 304 с. 

1926 

Ш 62 

27 (6) 

Шин С. А. Лучшие сценарии школьных праздников для учащихся 1-11 классов. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2003. – 480 с. 

В данную книгу вошли лучшие сценарии школьных праздников, в широко известной в стране 

серии «Школа радости». 
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2633 

Ш 62 

27 (6) 

Шин С. А. Сценарии школьных праздников, вечеров, дискотек для выпускных классов — 

Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 2003. — 352 с. 

В книгу вошли сценарии выпускных вечеров и баллов, дискотек, праздников, посвященных 

учителям, КВНы и другие интересные материалы, без которых не обойтись классным 

руководителям выпускных классов и ребятам, заканчивающим школу и готовящимся вступить 

в новую взрослую жизнь. 

3501 

Ш 78 

27 (6) 

Шорыгина Т.А. Общительные сказки: Социально-нравственное воспитание. — М.: Книголюб, 

2005. — 80 с.  

В пособии представлены занятия, построенные на беседах и на анализе поступков героев 

авторских сказок. В ходе занятий дети приобретают сведения о правилах общения со 

сверстниками и взрослыми, усваивают нормы поведения в общественных учреждениях, 

получают более четкие представления о профессиях. 

3406 

Ш 97 

27 (6) 

Шуть М. Школа ігромайстерності. – К.: Вид. дім «Шкіл. світ»: Вид. Л.Галіцина, 2006. – 128 с.  

725А (ІПСП) 

Ш 97 

27 (6) 

Шуть М. Майстерність проведення гри. – К.: Шк.. світ, 2007. – 128 с. – (Б-ка «Шк.. світу»). 

729 (ІПСП) 

Э 53 

27 (6) 

Эльконин Д. Б. Психология игры. – 2-е изд. – М.: ВЛАДОС, 1999. – 360 с. 

В книге обобщаются основные материалы по психологии игры. Автор дает обстоятельный 

анализ зарубежных теорий игры, понимание игры, сложившееся в оречественной психологии, 

повазывает ее значение для психического развития ребенка. 

1622 

Э 68 

27 (6) 

Энциклопедия психологических тестов. – М.: ЭКСМО –Пресс, 2001. – 496 с. 

Собранные в книгу тесты позволяют читателям расширить диапазон представлений о 

собственных психофизических возможностях, оценить сильне и слабые стороны свого 

характера, лучше понять себя и своих близьких. 

1382 

Э 71 

27(6) 

Эрик Берн. Игры, в которые играют люди (Психология человеческих взаимоотношений)  

б/н (ІПСП) 

 

27(7) Агресія   

А 25 
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27 (7) 

Агрессивная толпа, массовая паника, слухи. Лекции по социальной и политической 

психологии / А. П. Назаретян. — СПб.; Питер, 2003.— 192 с. 

Лекции представляют собой ясное, полное и мегодологически отрефлексированое изложение 

предмета на стыке социальной, политической психологии н политологии, открывают перед 

читателями многостороннюю картину современного уровня знаний о механизмах стихийного 

массового поведения, манипуляции толпой, закономерностях, приемах распространения и 

ликвидации слухов. Текст написан яркий живым языком, снабжен нетривиальными 

иллюстрациями из личного практического опьпа и несет в себе отчетливый воспитательный 

заряд: систематически и убедительно доказывается, что «грязные технологии», «черный пиар» 

не составляют сущности современных политико-психологических технологий, а всего лишь 

болезнь роста российской (как и всякой иной) демократии. 

2771 

Б 23 

27 (7) 

Бандура Альберт, Уолтере Ричард Подростковая агрессия. Изучение влияния воспитания и 

семейных отношений. Пер. с англ. Ю. Брянцевой и Б. Красовского. — М.: Апрель Пресс, Изд-

во ЭКСМО-Пресс, 1999. — 512 с. 

Авторы книги — представители известного и признанного направления в психологии, 

имеющего давние традиции, — стимул-реактивной теории, а именно теории научении. Сделав 

вывод о некоторой ограничености устоявшегося представлення о принципах научения, они 

расширили его путем добавления новой переменной — социального контекста. 

1308 

Б 48 

27 (7) 

Берковиц Л. Агрессия: причины, последствии и контроль. — СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2002, 

— 512 с.  

Леонард Берковии известен всему миру как ведущий исследователь в области психологии 

агрессии. Для нескольких поколений психологов его лабораторные, полевые и теоретические 

исследования стали образцом для подражания, Стэнфордский, Оксфордский, Мичиганский, 

Корнеллский, Кембриджский университеты гордятся участием Бсрковица в их научной 

деятельности. Наконец основной труд ведущего специалиста в области агрессии стал 

доступен русско-язычному читателю. Эта книга подводит итог исследованиям знаменитого 

ученого и на сегодняшний день представляет собой наиболее полный источник классических 

знаний и современных концепций о природе и исследованиях человеческой агрессии. 

2135 

Б 48 

27(7) 

Бэрон Р., Ричардсон Д., Агрессия — СПб.: Издательство «Питер»-, 1999. — 352 с. – елек. вар. 

Агрессия — одна из тем, знания в которой живо интересуют не только специалистов в 

различных областях психологии, но и социологов, работников правоохранительных органов, 

педагогов, философов. Агрессивное повеление — один лэ центральных вопросов понимания 

человеческой природы. Книга Роберта Бэрона и Деборы Ричардсон является первым учебным 

пособием в России по этой теме. Исчерпывающий обзор теорий, разнообразие 

экспериментальных подходов, выводы и обобщения авторов представляют собой значи-

тельный вклад в сокровищницу психологической науки. 

б/н (ІПСП) 

Б 97 
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27 (7) 

Бэрон Р., Ричардсон Д., Агрессия — СПб.: Издательство «Питер»-, 1999. — 352 с. 

Агрессия — одна из тем, знания в которой живо интересуют не только специалистов в 

различных областях психологии, но и социологов, работников правоохранительных органов, 

педагогов, философов. Агрессивное повеление — один лэ центральных вопросов понимания 

человеческой природы. Книга Роберта Бэрона и Деборы Ричардсон является первым учебным 

пособием в России по этой теме. Исчерпывающий обзор теорий, разнообразие 

экспериментальных подходов, выводы и обобщения авторов представляют собой значи-

тельный вклад в сокровищницу психологической науки.-елек.вар 

1151 

В 67 

27 (7) 

Волянская Е. В., Пилипенко В. Е., Сапелкина Е. В. Социокультурная детерминация 

подростковой агрессии / Науч. ред. В. Е. Пилипенко. - К.: ПЦ «Фолиант», 2004. - 174с.  

В монографии исследуются особенности подростковой агрессии в контексте социокультурной 

трансформации украинского общества. Представленный в монографическом исследовании 

подход основан на идеях ТПарсонса о кибернетической иерархии системы социального 

действия и теории М.Вебера о видах последнего. Анализируются социальные детерминанты 

подростковой агрессии, ценностные стандарты агрессивного поведения, роль средств 

массовой информации в социализации агрессии. Агрессия личности рассматривается как 

продукт социокультурной ситуации, в контексте норм и ценностей социальной системы. 

3828; 3563 

Л 78 

27(7) 

Лоренц К. Агрессия - Издательская группа "Прогресс". – Москва – 257с. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

М 74 

27 (7) 

Можгинский Ю. Б. Агрессия подростков: Эмоциональный и кризисный механизм. —Серия 

«Мирмедицины». СПб.: Издательство «Лань»; Санкт-Петербургский университет МВД 

России, 1999. — 128 с. 

Ангор — врач-психнатр, кандидат медицинских наук. В монографии исследуется механизм 

совершения тяжких агрессивных преступлений подростков с учетом влияния на этот процесс 

таких факторов, как депрессия и личностный кризис. Предложена систематизация па-

тологических агрессивных действий, их мотивов и наиболее вероятных алгоритмов развития. 

Изложение материала содержит сведения, необходимые для пониманий истоков и движущих 

сил агрессии. 

388 

Н 23 

27 (7) 

Налчаджян А. А. Этнопсихологическая самозащита и агрессия. Учебное пособие для вузов. - 

Ереван, Изд-во "Огебан", 2000, - 408 с. 

В книге рассматриваются этнические конфликты, их особенности в различных 

полиэтнических обществах, их разрушительные и конструктивные функции. Предлагается 

новая концепции об адаптивных механизмах стратегиях при разрешении конфликтов, 

преодоления стрессовых и фрустриру-юших ситуаций на групповом и этническом уровнях. 

Наиболее подробно раскрываются особенности агрессивной этнической самогашиты и ее по-

следствии. Предлагается новая и подробно разработанная концепция о преобразовании 
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межэтнической агрессии во ннутриэтническую (и об обратном процессе) и участия в этих 

трансформациях таких защитно-адаптивных механизмов, как атрибуция, проекция, 

рационализация, защитная идентификация и другие. 

1297 

О-92 

27 (7) 

Охрімчук P.M. Як працювати з агресивною дитиною: Навчально-методичний посібник. - К.: 

ДЦССМ, 2004 - 64 с. 

Посібник вводить читача у складний світ дитячої агресії. Його мета - допомогти розібратися у 

причинах агресивної поведінки дітей, вибудувати технологію роботи з ними, показати, як 

можна їм допомогти впоратись з агресією. 

3911 

П 30 

27 (7) 

Петрова А.Б. Психологическая коррекция и профилактика агрессивных форм поведения 

несовершеннолетних с девиантным поведением: практическое руководство / А.Б. Петрова. — 

М. : Флинта ; МПСИ, 2003. — 152 с. 

В пособии изложены различные подходы к пониманию агрессивного поведения, различные 

формы агрессии несовершеннолетних. Рассмотрены вопросы коррекциейной, воспитательной 

работы с подростками, относящимися по своим социальным я психологическим 

характеристикам к группе риска. 

4386 

Р 71 

27 (7) 

Рондяк Л. Я — Ваша Дитина. Практична педагогіка для батьків та вчителів. - Дрогобич: Коло, 

2002. - 152 с. 

Агресивні, тривожні, сором'язливі... Більшість дітей народжуються, не маючи схильностей до 

негативної поведінки, але набувають їх часто вже у дошкільному і молодшому шкільному віці. 

Чому? Як запобігти цьому прогресуючому явищу? Як виправити поведінку дитини?  

870 (ІПСП) 

С 21 

27 (7) 

Сафуанов Ф. С. Психология криминальной агрессии. - М. : Смысл, 2003. — 300 с. 

Монография посвящена теоретическим и практическим проблемам психологии криминальной 

агрессии. Приводится типология агрессивных преступлений, рассматриваются 

психологические механизмы агрессии. Освещается роль психических аномалий в генезе 

агрессивных действий. 

3765 

С 30 

27 (7) 

Семенюк Л. М. Психологические особенности агрессивного поведения подростков и условия 

его коррекции: Учебное пособие. — М.: Московский психолого-социальный институт: 

Флинта, 1998, — 96 с.  

В пособии раскрывается сложная псимолого-педагогичесхая проблема агрессивного 

поведения подростков и вычленяются условия, возможности его коррекции. 

851 

С-30 

27 (7) 
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Семенюк Л.М. Психологические особенности агрессивного поведения подростков и условия 

его коррекции: Учеб. пособ. : 2-е изд. – М.: Флинта, 2003. – 96 с. 

В пособии раскрывается сложная психолого – педагогическая проблема агрессивного 

поведения подростков и вычленяются условия, возможности его поведения. 

3264 

С 50 

27 (7) 

Смирнова T. П. Психологическая коррекция агрессивного поведения детей. Серия 

«Психологический практикум». — Ростов н/Д: «Феникс», 2004. - 160 с. 

Практическое руководство посвящено проблеме агрессивного поведения детей (в возрасте от 

5 до 12-14 лет). В ккигн приводится анализ характерологических особенностей агрессивных 

детей и их семей, представлен комплекс направлений  коррекционной работы, позволяющий 

осуществить системный  подход к существующей проблеме. 

3758 

К 85 

27 (7) 

Социальная психология агрессии / Б. Крэйхи, — СПб.: Питер, 2003. — 336 с. 

В книге дан обзор современных социально-психологических фундаментальных и прикладных 

не следований агрессии. Рассматриваются теоретические подходы к агресии как особой форме 

социального поведения, обсуждаются индивидуальные различия в агрессиионном поведении, 

роль ситуационных факторов (например, алкоголя), влияние изображения насилия в СМИ на 

склонность зрителей к агрессивным реакциям. Автор обращаемся к проявленням агрессии в 

различных сферах жизни.  

3342 

Т 58 

27 (7) 

Тополов Є. В. Професійна агресивність особистості. Монографія. - К.: Видавничий Дім 

"Слово", 2011. - 400 с. 

У монографії викладено результати теоретичних та емпіричних досліджень автора, 

спрямованих на з'ясування ґенези професійної агресивності особистості. Наведено 

узагальнення основних теоретико-методологічних підходів до розуміння феномену людської 

агресивності. Викладено обґрунтування, зміст та кількісна конкретизація загальної моделі 

ґенези професійної агресивності особистості. Визначено теоретико-методологічні основи 

дослідження професійної агресивності фахівця та методичне забезпечення для дослідження 

різних рівнів її ґенези. Проаналізовано отримані у ході емпіричних досліджень результати. 

Обґрунтовано основні напрямки попередження виявів професійної агресії фахівців. 

1329 (ІПСП) 

Ч 84 

27 (7) 

Чалдини Р., Кенрик Д., Нейберг С. Социальная психология. Пойми других, чтобы понять себя! 

(серия «Главный учебник»). - СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2002. — 256 с. 

«Социальная психология. Пойми других, чтобы понять себя!» является содержательным 

продолжением книги Д. Кенрика, С. Нейберга и Р. Чалдини «Социальная психология. Пойми 

себя, чтобы понять другихі» я обладает всеми главными характеристиками современного 

учебника по социальной психологии. В нем освещаются различные теоретические подходы к 

пониманию таких социально-психологических явлений как агрессия, социальный конфликт, 

просоциальное поведение, предубеждение, стереотипы и дискриминация, полно и глубоко 

рассматриваются все основные групповые феномены. Учебник Д. Кенрика. С. Нейберга и Р. 
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Чалдини как нельзя лучше подойдет для первого знакомства с социальной психологией как 

наукой, раскрывая для вас возможности социально-психологического анализа любой 

ситуации, где люди взаимодействуют друг с другом. Данная книга будет полезна не только 

для тех, кто изучает или преподает социальную психологию, но и для вдумчивых менеджеров, 

юристов, экономистов, педагогов, политологов - всех тех, кому по роду своей деятельности 

постоянно приходится иметь дело с людьми. 

2316 

 

27(8) Психологія спілкування 

А 69 

27 (8) 

Аносов І. П. Психологічні основи педагогічного спілкування: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. 

закл./ І.П. Аносов, С.В. Яремчик, В.В. Молодиченко. – К.: Ін-т сучас. підруч., 2007. – 272 с. – 

Бібіліогр.: с. 262 – 269. 

706 (ІПСП) 

А 80 

27 (8) 

Арват Ф. С., Коваленко Є. І., Кириленко С. В., Щербань П. М. Культура спілкування: Навч.-

метод. посібник. — К.: ІЗМН, 1997. — 328 с. 

Посібник широко розкриває професійно-педагогічне спілкування як систему соціально-

психологічної взаємодії педагога і вихованців, змістом якої є обмін інформацією, виховний 

вплив, організація взаємин за допомогою комунікативних засобів. Посібник складається з 

різноманітних моделей організації безпосереднього спілкування в сім'ї та в навчально-

виховному процесі школи, достатньої кількості психолого-педагогічних завдань і ситуацій, що 

віддзеркалюють особливості педагогічного спілкування, та методичних рекомендацій з 

самооцінки діяльності вчителя. 

б/н (ІПСП) 

Б 51 

27 (8) 

Берн Эрик. Игры, в которые играют люди (Психология человеческих взаимоотношений). – 

елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

Б 72 

27 (8) 

Бо Ф. Отношения между людьми — 12-е изд.— СПб.: Питер, 2003. — 160 с. 

В данной книге рассматривается один из важнейших психологических аспектов человеческой 

жизни — отношения между людьми как совокупность социальных контактов: в семейном 

кругу, в школе, на работе, в обществе в целом. Особое внимание уделяется роли человеческих 

отношений в производственной и коммерческой сферах как важнейшему фактору роста 

производительности. 

3233 

Б 72 

27(8) 

Бойко В. В. Энергия эмоций в общении: взгляд на себя и на других - М: Информационно-

издательский дом "Филинъ", 1996. - 472 с. – елек. вар. 

Энергия эмоции в повседневной жизни облегчает или осложняет МЕЖЛИЧНОСТНУЮ 

коммуникацию, способна активизировать, угнетать и даже разрушать личность. Автор книги - 

известный ученый, заведующий кафедрой философии и социальной психологии Санкт-
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Петербургской медицинской академии, показывает нормальные и аномальные проявления 

эмоций в ДЕЛОВОМ общении и семье. Приведены методики, с помощью которых можно 

охарактеризовать различные стороны эмоционального поведения личности - реакции, 

состояния, свойства. 

б/н (ІПСП) 

Б 75  

27(8) 

Бодалев А.А. Психология общения,- М.: Из-во «Институт практической психологии»,М.- 

1996.-256 с. – елек. вар. 

Книга избранных трудов видного психолога раскрывает психологическое содержание главных 

характеристик общения, роль творчества в общении, его значение в становлении личности. 

Здесь прослеживаются и объясняются трудности, которые люди испытывают, вступая в 

контакты друг с другом, описываются их причины. 

б/н (ІПСП) 

Д 33 

27 (8) 

Ден Мікеллі, Елісон Стро Як досягти успіху у спілкуванні. – К., 2002. – 96 с. 

б/н (ІПСП) 

Д 40 

27 (8) 

Джерелиевская М.А. Установки коммуникативного поведения: диагностика и прогноз в 

конкретних ситуациях. - М.: Смысл, 2000. – 191 с. 

Книга предназначена для психологов, социологов, политологов, а также для всех, кто 

пытается обучиться прогнозировать поведение человека. 

215 

Д 55 

27 (8) 

Доценко Е. Л. Психология манипуляции: феномены, механизмы и защита.— М.: ЧеРо, 

Издательство МГУ, 1997. — 344 с. – елек. вар. 

Научная монография посвящена межличностной манипуляции. Проблема психологического 

воздействия разрабатывается на пересечении таких разделов психологии как психология 

общения и психология личности. 

б/н (ІПСП) 

К 21 

27 (8) 

Карнеги Д. Как приобретать друзей и оказывать влияние на людей. – 104 с. – елек. вар.  

Представляем читателям перевод книги известного американского специалиста Д. Карнеги 

(1888 1955). Несмотря на то, что в книге описывается опыт взаимоотношений между людьми в 

условиях капитализма, думается, что многие наблюдения автора могут быть полезны нашим 

специалистам. Книга представляет интерес еще и потому, что отечественной литературы о 

взаимоотношениях между руководителями, а также между руководителями и подчиненными, 

издается еще недостаточно. 

б/н (ІПСП) 

К 31 

27(8) 

Кашапов М.М. Теория и практика решения конфликтных ситуаций. Учебное пособие /Под 

научн ред проф А В Карпова М-Ярославль Ремдер,2003- 183 с. – елек. вар. 
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Структура пособия включает в себя информационные разделы, характеризующие феномен 

конфликта не столько с теоретической стороны, сколько с операциональной позиции (Что 

делать с возникшим конфликтом Как решить конфликтную ситуацию) Важную функцию 

выполняют представленные в пособии материалы самопроверки уровня теоретической 

подготовки (разнообразные виды самопроверки и домашних заданий, а также тестовый 

контроль знаний) В разделе, завершающем основную часть пособия, представлена 

психодиагностика конфликтных отношений В конце пособия содержится словарь 

специальных терминов 

б/н (ІПСП) 

К 91 

27 (8) 

Куницына В. Н., Казаринова Н. В., Погольша В. М. Межличностное общение. Учебник для 

вузов. — СПб.: Питер, 2001, — 544 с. 

В пособии, написанном ведущими специалистами Санкт-Петербургского государственного 

университета, излагаются базовые теоретические и практические сведения по психологии 

общения. Проблема межличностной коммуникации рассматривается в широком контексте 

современных социально-психологических, философских и культурологических 

представлении. Обилие примеров и практических заданий поможет студентам в развитии 

навыков межличностного общения и освоении приемов диагностики коммуникативного 

поведения. Для преподавателей, аспирантов и студентов гуманитарных факультетов. 

Соответствует образовательному стандарту но курсу «Межличностное общение», в частности, 

по специальности «Связи с общественностью». 

1280 

Л 12 

27 (8) 

Лабунская В. А. и др. Психология затрудненного общения: Теория. Методы. Диагностика. 

Коррекция: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / В. А. Лабунская, Ю. А. 

Менджерицкая, Е. Д. Бреус. — М.: Издательский центр «Академия», 2001. — 288 с.  

Рассмотрено затрудненное общение в координатах различных отраслей современной 

психологии (в плане культурно-психологическом, социально-педагогическом и 

психофизическом). Проанализированы факторы затрудненного общения, феномен субъекта 

затрудненного общения. Особое внимание уделено рассмотрению причин затрудненного 

профессионального общения. 

1127 

О-64 

27 (8) 

Организационная психология / Сост. и ред. Л.В. Винокурова, И.И. Скрипюка. – СПб.: Питер, 

2001. – 512 с. 

В данном издании представлены основне сведения из интенсивно развивающейся в настоящее 

время отрасли научно-прикладного знания – организационной психологии. Хрестоматия 

предназначена не только для студентов и аспирантов факультетов психологи, преподавателей 

спецкурсов, включающих психологические основы теории организации. Она, безусловно, 

окажется полезной и интересной для специалистов в области психологи менеджмента и human 

resourse, а также любому человеку, желающему ознакомиться с классическими и 

современными теориями и методами организационной психологии. 

1134 

П 65 

27(8) 



807 

 

Почепцов Г. Теория коммуникации .,Из-во "Рефл-бук"- 2001г. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

Р 59 

27 (8) 

Рогов Е.И. Психология общения. – М.: ВЛАДОС, 2001. – 336 с. 

Предлагаемое вниманию читателей пособие “Психология общения” является четвертой 

книгой в серии “Азбука психологи”, предназначенной для школьников. Она не похожа на 

учебник в строгом понимании этого слова. В ней автор знакомит всех, кто интересуется 

психологией с основами этой науки. Но главное внимание уделено общению: его видам, 

приемам, способам управления чувствами. В книгу включены также психологические 

упражнения и описание опытов по совершенствованию навыков общения, саморегуляции 

психических состояний, которые помогают читателю лучше понять закономерности психики. 

Книга адресована всем желающим постигнуть тайны психологии. 

1145 

C 12 

27 (8) 

Сайтарли І. А Культура міжособистісних стосунків: Навч. посіб. — К.: Академвидав, 2007. — 

240 с.  

У посібнику розкрито сутність, складові міжособистісних стосунків, історію їх розвитку від 

давніх цивілізацій до сьогодення, психологічні засади та особливості вербального і невер-

бального, формально-рольового і світського спілкування, стилі комунікативної поведінки, 

специфіку службового етикету, морально-етичні засади бізнес-стосунків, складові культури 

ділового спілкування і бізаес-етикету. Розглянуто національно-регіональні моделі ділового 

спілкування. 

832 (ІПСП) 

С 32 

27 (8) 

Сергеевеча В. Приемы убеждения. Стратегия и тактика общения. – СПб.: Питер, 2002. – 192 с. 

1824 

С 32 

27 (8) 

Сергеечева В. Практикум манипулятора. Выбор слабых мест. — СПб.: Питер, 2002. — 256 с. 

Человек даже в нашем относительно спокойном мире окружен бесчисленными опасностями, 

поэтому с детских лет вынужден строить вокруг себя защитные барьеры. Однако это не 

спасает от манипуляторов, которые в любой защите найдут брешь, лично вашу ахиллесову 

пяту. Достоинства, недостатки, пороки, привязанности, идеалы — любое проявление ин лип и 

дуальности может оказаться тем слабым местом, по которому ударит манипулятор. И не 

надейтесь, что он промахнется! 

2554 

С 76 

27 (8) 

Станкин М.И. Психология общения: Курс лекций. – М.: Московський психолого-социальный 

ин-т; Воронеж: МОДЭК, 2000. – 304 с. 

В предлагаемом курсе лекций рассматриваются основные виды общения: вербальное, 

невербальное и перцептивное общение. 

1135 

У 52 

27 (8) 



808 

 

Умеете ли Вы общаться?: Кн. Для учащихся / И.Н.Горелов, В.Ф.Житников, М.В.Зюзько, 

Л.А.Шкатова. – М., 1991. – 144 с. 

455 (ІПСП) 

У 62 

27 (8) 

Уокс К. М. Взаимоотношения для «чайников».: Пер. с англ. – М.: Издательский дом 

«Вильямс», 2003. – 304 с. 

В книге Взаимоотношения для «чайников» доктор Кейт Уокс рассказывает об отношениях 

мужчины и женщины,  развенчивает расхожие мифы о знакомстве, сексе, семейной жизни и 

других аспектах человеческих взаимоотношений. 

3756 

 

27(9) Психологія управління  

В 12 

27 (9) 

Вагин И. Я знаю, как нужно!. – СПб.:Питер, 2002. – 320 с. 

Прочитав эту книгу вы не только сможете сказать „я знаю как нужно”, но действительно 

научитесь притягивать удачу, безстрашно смотреть в глаза опасности и справляться с самыми 

жестокими кризисами. А значит, в итоге – вы сумеете добиться успеха! 

4158 

Г 56 

27(9) 

Гнидюк Н., Ібрагімова І. Управління персоналом: Навчальний посібник / За заг. ред. Г.І. 

Мостового, О.Ф. Мельникова. - К.: ПАУСІ, 2008. - 296 с. 

У Посібнику викладено основні теоретико-методологічні засади управління персоналом, 

рекомендації щодо їх практичного застосування, в тому числі базові принципи та сучасні 

орієнтири, основи планування, мотивування та розвитку людських ресурсів. Посібник 

розрахований на державних службовців II-V категорій центральних органів виконавчої влади 

та державних службовців . II-VI категорій місцевих органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування та інших зацікавлених осіб. 

б/н (ІПСП) 

К 12 

27 (9) 

Кабаченко Т.С., Психология управления: Учеб. пособ. – М.: Педагогическое общество России, 

2001. – 240 с. 

Книга представляет собой дополнительный вариант учебного пособия «Психология 

управления». В нем уделено внимание психологическим проблемам и явлениям, имеющим 

место в сфере управления, рассмотрению психологических причин, лежащих в основе 

снижения эффективности деятельности руководителя. 

1594 

М 38 

27 (9) 

Машков В.Н. Психология управления: Учеб. пособ. - СПб.: Изд – во Михайлова В.А., 2000.- 

208 с. 

В пособии, кроме общих положений, рассматриваются вопросы психологии труда 

руководителя и социальной психологии управления, а также объединяющие их вопросы 

психологии управленческих решений. Приводятся конкретные предложения и рекомендации 

по совершенствованию управленческой деятельности.  



809 

 

803 

М 48 

27 (9) 

Мельник Л.П. Психологія управління: Курс лекцій. – 2-ге вид., стереотип. – К.: МАУП, 2002. – 

176 с. 

Пропонований курс лекцій підготовлений на основі узагальненого педагогічного досвіду його 

викладання у вищих навчальних закладах України. Розкрито сутність і зміст основних 

категорій психологічної науки, що використовуються в управлінні, розглядаються 

психологічні характеристики особистості сучасного менеджера (темперамент, стійкі 

індивідуальні особливості психічних процесів, спрямованість та ін.) та їх вплив на 

ефективність управлінської діяльності. Глибоко проаналізовано проблеми розвитку і динаміки 

трудового колективу, критерії його стабільності, сумісність членів групи та види груп. 

2292 

О-74 

27 (9) 

Основи психолого-управлінського консультування: Навч. посіб. / Л. М. Карамушка, Н. Л. 

Коломінський, М. В. Войтович; За ред. Л. М. Карамушки. - К.: МАУП, 2002. – 136 с. 

У навчальному посібнику розглядаються можливості надання психологічної допомоги 

керівникам організацій щодо реалізації управлінських функцій. Аналізується одна з форм 

психологічного забезпечення управлінського процесу в організаціях — психолого-

управлінське консультування. Розкриваються зміст цієї форми консультування й особливості 

порівняно з іншими формами психологічної допомоги керівникам. Характеризуються основні 

напрямки роботи психолога з організаційно-управлінської проблематики, пропонується низка 

підходів до оцінювання ефективності психолого-управлінського консультування в орга-

нізаціях. Для студентів психологічних спеціальностей і всіх, хто бажає оволодіти знаннями з 

практичної психології управління організаціями. 

2404; 2290 

П 69 

27 (9) 

Практикум по психологии профессиональной деятельности и менеджмента: Учеб. пособ. – 2-е 

изд. / Под ред. Г.С. Никифорова, М.А. Дмитриевой, В.М. Снеткова. – СПб., 2001. – 240 с. 

Учебное пособие предназначено для формирования у читателя необходимых практических 

умений в решении задач психологического обеспечения профессиональной деятельности и 

менеджмента. 

1436 

П 86 

27 (9) 

Психология управления: Учебное пособие. - 2-е изд. – СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2002. – 

254 с. 

Пособие представляет собой введение в сложную и многогранную область прикладной 

психологии. Кроме общих положений, в пособии отдельно рассматриваются вопросы 

психологии труда руководителя и социальной психологии управления, а также объединяющие 

их вопросы психологии управленческих решений. Приводятся конкретные предложения и 

рекомендации по совершенствованию управленческой деятельности. 

2693 

 

27 (10) Психодіагностика 

А 11 



810 

 

27 (10) 

Айзенк Г., Вильсон Г. Как измерить личность. – М., 2000. – 89 с. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

А 11 

27 (10) 

Айзенк Г., Айзенк М. Исследования человеческой психики. М.: ЭКСМО-Пресс, 2001. – 480 с.  

Почему мы ведем себя именно так в критические моменты нашей жизни, почему подчас 

испытываем сильнейшие эмоции, а иной раз в подобной же ситуации являемся лишь 

сторонними наблюдателями происходящего? В этой книге всемирно известные психологи 

Айзенк Г. И Айзенк М. попытались дать ответы на эти сложные вопросы. Авторов также 

интересует психология преступления, воздействие телекультуры на наше поведение и многие 

другие вопросы. 

б/н (ІПСП) 

А 93 

27 (10) 

Аудивизуальная психодиагностика: Практикум для студ. сред. и высш. учеб. заведений / Авт. 

– сост. А.И.Ушаков, О.Г. Ковалев, В.Н.Борисов. – М.: Академия, 2000. – 112 с. 

В пособии предлагается материал, позволяющий познакомиться с основами визуальной 

психодиагностики. Составленный с ее помощью психологический портрет поможет учителю 

выбрать эффектную стратегию общения с учащимся, диагностировать темперамент и характе 

окружающих людей, преодолевать неуверенность при установлении и развитии 

психологического контакта. 

1231 

Б 17 

27 (10) 

Базыма Б. А. Цвет и психика. Монография. Харьков, 2001. – 100 с. – елек. вар. 

В монографии освещаются различные аспекты взаимосвязи цвета и психики человека. 

Рассматривается история развития цветовой символики. Описывается психофизиологическое 

и психологическое воздействие цвета на человека. Анализируются факторы и механизмы 

цветовых предпочтений. Приводятся обширные данные об особенностях восприятия и 

отношение к цвету при шизофрении и других психических заболеваниях. Обсуждаются 

актуальные вопросы цветовой психодиагностики. Особое внимание уделяется цветовому 

тесту Люшера, как одной из наиболее распространенных методик цветовой психодиагностики. 

б/н (ІПСП) 

Б 28 

27 (10) 

Батаршев А. В. Психодиагностика пограничных расстройств личности и поведения. – М.: Изд-

во Ин-та психотерапии, 2004. – 320 с. 

В первой части пособия рассматривается состояние проблем пограничных невротических 

расстройств, расстройств личности и поведения. Во второй части приводятся основные 

психодиагностические методики по определению психических состояний, позволяющих с 

определенной долей вероятности судить об отграничении норм от патологии. 

3459 

Б 28 

27 (10) 

Батаршев А.В. Психодиагностика способности к общению, или Как определить 

организационные и коммуникативные качества личности. – М.: ВЛАДОС, 1999. – 176 с. 



811 

 

В пособии рассмотрены основные понятия и определения психологии способностей и 

общения. 

1240;   927 

Б 28 

27 (10) 

Батаршев А.В. Темперамент и характер: психологическая диагностика. – М.: ВЛАДОС, 2001. 

– 336 с. 

В части 1 пособия рассматриваются темперамент и свойства высшей нервной деятельности. В 

части 2 – особенности характера и его типология. Приводятся психодиагностические 

методики по определению характерологических черт личности. 

1976 

Б 43 

27 (10) 

Белановский С.А. Метод фокус-групп.—М.: Издательство Магистр, 1996.-272 с. – елек. вар. 

Метод фокус-групп, или групповое глубокое интервью, относится к числу так называемых 

"гибких" или "качественных" методов социологического исследования. В настоящее время в 

развитых странах "гибкие" методы опросов (индивидуальное и групповое интервью) 

сделались не просто разновидностью исследовательских методик, но и отраслью индустрии, 

обслуживающей функционирование институтов рынка (маркетинг) и институтов демократии 

(анализ и коррекция политических имиджей).  

б/н (ІПСП) 

Б 43 

27 (10) 

Белянин В. П. Основы психолингвистической диагностики. (Модели мира в литературе).— 

М.: Тривола.— 2000.—248 с. – елек. вар. 

В работе представлена психолингвистическая типология художественных текстов по 

эмоционально-смысловой доминанте. На основе психиатрических критериев выделены такие 

типы текстов, как "светлые", "тёмные", "печальные", "весёлые", "красивые", "сложные". 

Работа написана на материале большого количества текстов русской и мировой литературы в 

русле психопоэтики и психостилистики и представляет новое направление в анализе 

художественного текста — психиатрическое литературоведение. 

б/н (ІПСП) 

Б 90 

27 (10) 

Бурлачук Л. Ф. Клиническая психодиагностика. – 270 с. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

Б 91 

27 (10) 

Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика (психодиагностический инструментарий и его применение в 

условиях социальных служб) / Л.Ф.Бурлачук, Е.П. Савченко. - К.: А.Л.Д., 1995.-100 с. 

Рассматриваются психодиагностический инструментарий (личностные опросники) и 

особенности его применения в условиях социальных служб. Методические материалы будут 

полезны при внедрении в практику достижений и методик психологической диагностики, для 

повышения эффективности психологического диагноза, прогноза, консультирования и 

терапии. 

2369 

Б 91 

27 (10) 



812 

 

Бурлачук Л. Ф. Психодиагностика: Учебник для вузов. — СПб.: Питер, 2006. — 351 с. – елек. 

вар. 

Первый в СНГ учебник по психологической диагностике написан одним из известных и 

ведущих не только сегодня, но и в доперестроечное время специалистов в этой области. В 

книге подробно рассматриваются история, предмет и методы этой важнейшей отрасли 

психологического знания. Доступно изложены вопросы, связанные с математико-

статистическим обоснованием измерения индивидуальных различий и конструирования 

психологических тестов. Значительное место отводится как теоретическим, так и 

практическим проблемам измерения (тестирования) интеллекта и личностных особенностей. 

б/н (ІПСП) 

Г 54 

27(10) 

Нейропсихологическая диагностика в дошкольном возрасте. Глозман Ж. М., Потанина А. Ю., 

Соболева А. Е. — СПб.: Питер, 2008. — 80 с. 

Книга является первым систематизированным изложением теоретических основ и методов 

нейропсихологической диагностики детей дошкольного возраста. В ней анализируются 

теоретические вопросы специфики нейропсихологической диагностики детей, 

рассматриваются возможности и преимущества Луриевского подхода для выявления 

симптомов недоразвития, дефицитарности и атипичного развития детей. Описаны 

дифференцированные по возрасту методы и приведен стимульный материал (альбом) для 

нейропсихологической диагностики дошкольников. Даны принципы, критерии и шкалы для 

количественной оценки результатов нейропсихологического анализа и их динамики в ходе 

коррекционно-развивающего обучения.  

б/н (ІПСП) 

Д 38 

27 (10) 

Детская психодиагностика: Практические занятия. Методические указания / Сост. Ю.В, 

Филиппова. Институт «Открытое Общество». Ярославль, 2003. – 39 с. – елек. вар. 

В методических указаниях по проведению психологического обследование детей-

дошкольников на предмет определения готовности к школе представлены методики 

диагностики основных компонентов школьной зрелости ребенка. Особое внимание уделено 

методике составления психологического заключения по итогам обследования, а также даны 

некоторые рекомендации по повышению уровня готовности ребенка к обучению в школе. 

б/н (ІПСП) 

Д 44 

27 (10) 

Диагностика и коррекция социальной дезадаптации подростков: Пособ. для психологов, 

педагогов, психосоциальных и социальных работников. / Авт. кол.: Л.З.Вильдовская, Д.М. 

Задвидская, С.В. Кудрявцева. - М.: Социальное здоровье в России, 1999. – 182 с. 

856; 14 - 2 екз. 

Д 44 

27 (10) 

Диагностика и регуляция эмоциональных состояний. Часть 1 – М., 1990. – 214 с. 

В сборнике помещены научно-методические материалы Всесоюзного симпозиума по 

проблеме диагностики и регуляции эмоциональных состояний (Москва, 1989), отражающие: 

методы изучения эмоций; прийомы регуляции эмоций. 

420 (ІПСП) 

Д 44 
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27 (10) 

Диагностика личности [Текст]: практикум для студентов пед. спеціальностей высш. учеб. 

заведений: в 2 ч. / сост.: Я.В. Березнёва, Л.И. Станиславчик. – Барановичи: РИО БарГУ, 2010. 

– Ч. 2. – 156 с. 

Приведены на известные методики психодиагностики личности, которые могут быть 

использованы для практических и лабораторных занятий по «Диагностике и коррекции 

развития личности», «Теории и методике профессиональной деятельности психолога», 

«Общей психодиагностике» и другим учебным дисциплинам. 

1242 (ІПСП) 

Д 44 

27 (10) 

Діагностичний інструментарій психолога / упоряд. Т.Гончаренко. – К.: Шк.. світ, 2008. – 128 с. 

733 (ІПСП) 

Д 44 

27 (10) 

Диагноз по чернильным кляксам. Б. Белый // Наука и жизнь 6, 1989.- 10 с. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

Д 46  

27 (10) 

Детский рисунок: диагностика и интерпретация. — М: Апрель Пресс, Изд-во ЭКСМО-Пресс, 

2001. — 272 с. – елек. вар. 

Известно, что рисование — одно из самых любимых детских занятий Не менее известно, что 

рисунки содержат множество полезной информации. О чем можно узнать из детских 

рисунков, как «читать» эти сообщения, как использовать их в работе с детьми — рассказывает 

эта книга. Написанная доступным языком, снабженная множеством иллюстративных 

примеров и содержащая краткие сведения по всем основным вопросам, она станет 

прекрасным помощником в изучении этой темы. 

б/н (ІПСП) 

Д 72 

27 (10) 

Драгунский В. В. Цветовой личностный тест: Практическое пособие. – Мн.: Харвест, 1999. – 

448 с. –  елек. вар. 

Данная книга является учебником и одновременно методическим руководством к цветовому 

тесту Макса Люшера. В основе этого теста лежит идея, согласно которой выбор индивидом 

той или иной цветовой последовательности отражает во всей полноте его эмоционально-

чувственную сферу. 

Цвет, как и звук, всемогущ. Оба они способны исцелять не только психозы, но и тяжелые 

органические недуги. С другой стороны, особенности цветовых предпочтений позволяют с 

высокой точностью осуществлять психологический анализ личности. 

б/н (ІПСП) 

Е 63 

27 (10) 

Еникеев М. И. Психологическая диагностика. Стандартизированные тесты. - М.: 

"Издательство ПРИОР", 2003. - 288 с.  

В книге освещаются сущность психодиагностики, ее технология, методы и методики, 

историческое развитие. Приводятся лучшие современные    стандартизированные (научно 

апробированные) интеллектуальные, личностные, межличностные социально-

психологические и профессиональные тесты. Все тесты сопровождаются "ключами", тоесть 
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способом обработки результатов тестирования. Книга адресована психологам-тестологам, 

работникам кадровых служб, pyководителям учебных заведений, промышленных 

предприятий, учреждений). 

154 (ІПСП) 

Е 63 

27 (10) 

Еникеев М.И. Психологическая диагностика. Стандартизированные тесты. - М.: "Издательство 

ПРИОР", 2002. - 288 с.  

В книге освещаются сущность психодиагностики, ее технология, методы и методики, 

историческое развитие. Приводятся лучшие современные стандартизированные (научно 

апробированные) интеллектуальные, личностные, межличностные социально-

психологические и профессиональные тесты. Все тесты сопровождаются "ключами", тоесть 

способом обработки результатов тестирования. Книга адресована психологам-тестологам, 

работникам кадровых служб, pyководителям учебных заведений, промышленных 

предприятий, учреждений). 

2525 

Е 74 

27 (10) 

Ермолаева М. В. Методические указания к пользованию психологической картой 

дошкольника(готовность к школе) / М. В. Ермолаева, И. Г. Ерофеева. – 2-е изд., стер. – М.: 

Изд-во Московского психолого-социального института; Воронеж: НПО «МОДЭК», 2003. – 64 

с. – елек. вар. 

Предлагаемые в пособии методики позволят решить ряд практических задач, связанных с 

диагностикой уровня интеллектуального и личностного развития детей дошкольного и 

младшего школьного возрастов. Теоретический материал вместе с психологической картой 

дошкольника, содержащей стимульный материал в форме, удобной для восприятия детьми, 

станет нужным инструментом психологической помощи детям.  

б/н (ІПСП) 

К 22 

27 (10) 

Карелин А. Большая энциклопедия психологических тестов. – 411 с. – елек. вар. 

В настоящей книге представлены различные типы тестов, позволяющие практически с полной 

уверенностью составить психологический портрет человека, определить его склонности и 

привычки. Некоторые тесты способствуют составлению общей характеристики человека, его 

личных и деловых качеств, другие же выявляют отдельные черты характера (творческие 

способности, психомоторику и т. д.). 

б/н (ІПСП) 

К 32 

27 (10) 

Квале С. Исследовательское интервью. — М.: Смысл, 2003. – 301 с.- елек. вар. 

Методологическое и методическое руководство по исследовательскому интервьюированию 

как способу получения качественной содержательной информации о жизненном мире людей, 

основанному на современных постмодернистских воззрениях на гуманитарное познание. 

б/н (ІПСП) 

К 68 

27(10)   

Корольчук М.С., Осьодло В.І. Психодіагностика: Навчальний посібник для студентів вищих 

навчальних закладів / За заг. ред. М.С. Корольчука. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2007. – 400 с. 
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918 (ІПСП) 

К 83 

27 (10) 

Кроник А. А., Ахмеров Р. А. Каузометрия: методы самопознания, психодиагностики и 

психотерапии в психологии жизненного пути. – М., 2003. – 284 с. 

Книга посвящена оригинальному методу психологии жизненного пути – каузометрии. 

Раскрываются теоретические основы, возможности метода в диагностике и психологческой 

помощи человеук. 

1140 (ІПСП) 

К 93 

27 (10) 

Курбатова Т. Н,  Муляр О И.  Проективная методика исследования личности «Hand-тест». 

Методическое руководство. СПб, ГМНППП «ИМАТОН», 2001 - 64 с. – елек. вар. 

Проективная методика исследования личности «Hand-тест» создана группой американских 

психологов под руководством Э. Вагнера. «Hand-тест» выгодно отличается от наиболее 

известных проективных методик относительной простотой, кроме этого он занимает 

лидирующую позицию по возможности предсказывать реальное поведение человека. 

б/н (ІПСП) 

Л 55 

27 (10) 

Либин А. В. Психографический тест: конструктивный рисунок человека из геометрических 

форм / А. В. Либин, А. В. Либина, В. В. Либин. — М. : Эксмо, 2008. — 368 с. – елек. вар. 

Предлагаемое издание является единственным официальным авторским изданием первой 

отечественной проективной методики ПСИХОГРАФИЧЕСКИЙ ТЕСТ, конструктивный 

рисунок человека из геометрических форм™ (ТиГр), в котором авторы подробно описывают 

основные принципы проведения, анализа и интерпретации психографического проективного 

теста. Системное изложение основных принципов разработки теста, начиная с подробной 

инструкции по его проведению и интерпретации уникальной диагностической системы, 

дополняется иллюстрациями и случаями из консультативной практики, обширным 

аналитическим обзором литературы по рисуночным методикам. 

б/н (ІПСП) 

М 15 

27 (10) 

Мак-Вильямс Н. Психоаналитическая диагностика: Понимание структуры личности в 

клиническом процессе: Пер. с англ.. – М.: “Класс”, 2001. – 480 с. 

Это один из самых современных базових учебников по психоаналитической диагностики 

личности, написанный прекрасным языком и содержащий стройное синтезированное 

изложение существующих психоаналитических подходов к структуре личности и конкретне 

практические рекомендации по проведению психоаналитической терапии с разными  типами 

пациентов. 

2171 

М 36 

27 (10) 

Маценко В. Індивідуальний розвиток дитини. — К.: Главник,  2007.- 128 с. 

У посібнику представлено особливості сіановлення та розвитку індивідуальності людини. 

Аналізуються також загальнопсихо-логічні закономірності, які лежать в основі індивідуальних 

якостей - темпераменту, здібностей та інтелекту, характеру іа стилю діяльності людини. 
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Методики діагностики особливостей індивідуального розвитку, які добра адаптовані до умов 

сучасної школи, мають високу валідність та надійність. 

511 (ІПСП); 514 (ІПСП) 

М 41 

27 (10) 

Меграбян А. Психодиагностика невербального поведения. – СПб.: Речь, 2001. – 256 с. 

В книге рассматриваются различные аспекты невербального поведения человека, 

индивидуальные и натуральные различия экспрессии, приводится описание и интерпритация 

результатов оригинальных экспериментов. 

855 

М 79  

27 (10) 

Моргун В. Ф., Тітов І. Г. Основи психологічної діагностики. Навчальний посібник для 

студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2009. – 464 с. 

У навчальному посібнику розглянуто історичні стани становления психодіагностики та її 

специфіку як теорсгико-ирактичної дисципліни. Спираючись на фундаментальні праці 

Б.Г.Ананьева, А.Анастазі, Л.С.Виготського, Л.Ф.Бурлачука, ІО.З.Гільбуха, К.М.Гуревича, 

Г.С.Костюка, О.М.Леонтьева, С.Д.Максимепка, С.Л.Рубинштейна, О.Г.Шмельова та ін., 

особливу увагу приділено типології методів, психометричним основам психологічної 

діагностики, а також розгляду основних методик, розроблених у межах об'єктивного, 

суб'єктивного та проективного підходів. 

1195 (ІПСП) 

Н 53 

27 (10) 

Непомнящая Н.И. Психодиагностика личности: Теория и практика: Учеб. пособ. для студ. 

высш. учеб. заведений. – М.: ВЛАДОС, 2001. – 192 с. 

В учебном пособии рассматриваются разные подходы к психодиагностике личности. 

Представлены теория, методология и конкретные методы диагностики; акцентрируется 

целостный поход к личности человека; показаны пути преодоления односторонности, 

фрагментарности психологических знаний. 

917 

Н 84 

27 (10) 

Носс И. Н Введение в технологию психодиагностики. — М.: Изд-во Института Психотерапии, 

М.: Издательство Института психотерапии, 2003. — 251 с. 

Эта книга представляет собой пособие для студентов и начинающих психологов. Она 

знакомит с основами методологии и технологии психодиагностики — одного из основных 

инструментов комплексного психологического исследования личности. В ней излагаются 

основные вехи истории психодиагностики, дается представление о ее предмете и 

особенностях использования тестовых методик, рассматривается проблема достоверности 

тестовых измерений в психологии, приводится классификация тестов и методик, обсуждаются 

этические требования к психологам, занимающимся диагностикой. Практическая работа 

проиллюстрирована на реальном примере профессиональной психологической диагностики 

конкретного специалиста и межличностных отношений в группе. Отдельная глава посвящена 

проблемам компьютерной психодиагностики. 

2524; 744 (ІПСП) 

Н-84 

27 (10) 
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Носс И.Н. Психодиагностика. Тест, психометрия, эксперимент (информационно-

методический конспект материалов к практическим занятиям по психодиагностике и 

экспериментальной психологии). – М.: Издательство «КСП+», 1999. – 320 с. – друк. вар., елек. 

вар. 

В результате изучения курса психодиагностики психолог должен не просто усвоить приемы 

использования отдельных методик и тестов, а научиться конструированию метода 

психологического исследования, системы знаний, умений и навыков понимания других 

людей. 

1481 

О 28 

27 (10) 

Общая психодиагностика.  Бодалев А.А. Столин В.В. Аванесов В.С. СПб.: Изд-во «Речь», 

2000. – 440 с. – елек. вар.  

В учебнике известных отечественных психологов представлены различные школы и 

направления мировой психодиагностики. Книга изобилует научными фактами, описаниями 

экспериментов и лабораторных работ, богата иллюстрирована практическими и 

методическими материалами. 

б/н (ІПСП) 

О-74 

27 (10) 

Осипова А.А. Введение в практическую психокоррекцию: групповые методы работы. – М.: 

Московский психолого–социальный институт; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2000. 

– 240 с. 

В данной работе рассмотрен обширный комплекс вопросов, связанных с организацией работы 

практического психолога в области психологической коррекции. 

926 

П 12 

27 (10) 

Павлик Н. В. Психодіагностика особливостей характеру майбутнього педагога: метод. рек. / 

Наталія Павлик. – К.: Логос, 2013. – 48 с. 

Методичні рекомендації присвячені проблемі дослідження особливостей структури та змісту 

характеру майбутнього педагога в аспекті розвитку його духовної культури. У першому 

розділі здійснено теоретичний аналіз категорії «характер» у зарубіжній та вітчизняній 

психолого-педагогічній науці. Важливим висновком є те, що характер є психологічною 

передумовою й одночасно результатом духовно-особистісного розвитку в юнацькому віці. 

Другий розділ присвячено розгляду характерологічних дисгармоній особистості. У третьому 

розділі представлено модель структури характеру особистості, а також ряд 

експериментальних психодіагностичним методик дослідження змісту та ступеню 

гармонійності характеру, які мають цікаву інтерпретацію результатів, що робить їх зручними 

для масового використання в умовах навчальних закладів. 

б/н (ІПСП) 

П 20 

27 (10) 

Патопсихологическая диагностика. Блейхер В. М. , Крук И. В. – К.: Здоров'я, 1986. – 280 с. – 

елек. вар. 

В пособии приводятся основные принципы и приёмы патопсихологии. Приводятся сведения о 

наиболее часто употребляемых методиках патопсихологического исследования памяти, 

внимания, сенсомоторики, уровня и особенностей протекания мыслительных процессов, 
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личностных свойств больного. Обсуждаются вопросы валидности патопсихологических 

методик в нозологической психиатрической диагностике. 

б/н (ІПСП) 

П 20 

27 (10) 

Патохарактерологический диагностический опросник для подростков: методическое пособие / 

Иванов Н. Я., Личко А. Е. Серия: Выпуск 10. М.: «Фолиум», 2–е изд., 1995. – 64 с. – елек. вар. 

Патохарактерологический Диагностический Опросник (ПДО) для подростков разработан в 

отделении подростковой психиатрии Психоневрологического Института им. В.М.Бехтерева. 

Предназначен для определения в возрасте 14–18 лет типов акцентуаций характера и типов 

психопатий, а также сопряженных с ними некоторых личностных особенностей 

(психологической склонности к алкоголизации, делинквентности и др.) 

б/н (ІПСП) 

П 28 

27 (10) 

Пам’ять дитини / Упоряд.: С. Максименко, Л. Терлецька, О. Главник. – К.: Главник, 2004. – 

112 с. 

У збірнику надано матеріали до психодіагностичного дослідження по вивченню особливостей 

пам’яті дитини. Вони містять теоретичну частину, психологічні тести, опитувальники, анкети, 

нестандартні та оригінальні завдання. 

3610 

П 44 

27 (10) 

Подольский А. И. Диагностика подростковой депрессивности. Теория и практика / А.И. 

Подольский, О.А. Идобаева, П. Хеймас. – СПб.: Питер, 2004. – 202 с. 

В учебном пособии впервые описывается и обосновывается набор инструментов, с помощью 

которых психолог-практик может диагностировать данный феномен и осуществить 

своевременную коррекцию.  

3613 

П 69 

27 (10) 

Практична психологія та психодіагностика: посібник для лабораторних занять / Укладачі О.Г. 

Карагодіна. О.Д. Шинкаренко. – К., 2001. – 115 с. – елек. вар. 

Посібник призначено для використання в процесі виконання лабораторних занять з навчальної 

дисципліни “Практична психологія та психодіагностика” програми підготовки спеціаліста 

соціальної роботи. Він охоплює передбачені планом розділи, містить стандартизовані тестові 

методики, рекомендації та вказівки щодо роботи з ними, а також окремі завдання та приклади, 

розроблені укладачами задля полегшення оволодіння предметом. Подані в посібнику 

матеріали дозволяють засвоїти необхідні навички і водночас здобути чіткі орієнтири для 

підготовки до заліку та екзаменів з практичної частини означеного курсу. 

б/н (ІПСП) 

П 69 

27(10) 

Практична психологія та психодіагностика: посібник для лабораторних занять / Укладачі О.Г. 

Карагодіна. О.Д. Шинкаренко. – К., 2001. –…с. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

П 79 

27 (10) 
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Проективный рисунок человека. Карен Маховер. М.: «Смысл», 1996. – 90 с. – елек. вар. 

В этой книге автором предпринята попытка описать метод анализа личности, основанный на 

интерпретации рисунков человеческой фигуры. 

б/н (ІПСП) 

П 84 

27 (10) 

Професійна діагностика / Упор. Т. Гончаренко. – К.: Ред. Загальнопед. Газ., 2004. – 120 с. 

У збірнику представлені матеріали, які охоплюють широке коло питань професійної орієнтації 

на різних вікових етапах, у нових соціально-економічних умовах, досвід профорієнтаційної 

роботи в школах  України, практичні методи, прийоми, ігри, які можна застосовувати в роботі 

зі старшокласниками. 

731 (ІПСП) 

П 85 

27 (10) 

Пряжников Н.С. Профориентация в школе:  игры, упражнения,  опросники (8-11 классы). – 

М.: ВАКО, 2005. – 288 с. – елек. вар.  

Данное методическое руководство адресовано школьным психологам, классным 

руководителям, социальным педагогам для проведения профориентационной работы с 

учащимися 8—11 классов. 

Представленные в книге игры, упражнения, опросники, дискуссии подробно описаны с 

методической точки зрения, адаптированы для использования педагогами, несут в себе 

глубокий воспитательный потенциал (формирование у учащихся нравственных, гражданских 

качеств). Многие игры и упражнения имеют шутливую форму, поэтому эмоционально 

благоприятно воспринимаются учащимися 

Предлагаемые методики могут быть использованы для проведения профориентационных 

занятий, тематических классных часов, индивидуальных консультаций. 

Методики для удобства использования сгруппированы по разделам: для работы с классом 

(20—25 человек), с группой (10—15 человек), с группой (3—6 человек), для индивидуальной 

консультации. 

В книге также представлены научно-методические основы школьной профориентации. 

б/н (ІПСП) 

П 86 

27 (10) 

Психологическая диагностика. Под ред. М. К. Акимовой. – 182 с. – елек. вар. 

Эта книга написана для того, чтобы помочь каждому, кто в этом заинтересован, получить 

первоначальное, общее представление о системе научных знаний, составляющих содержание 

учебного курса «Психодиагностика». Авторы поставили своей целью ввести читателей в мир 

психодиагностики, познакомить их с основными категориями, принципами и проблемами, 

создать адекватное отношение к этой прикладной науке. 

б/н (ІПСП) 

П 86 

27 (10) 

Психологическая диагностика. Учебное пособие / Под ред. К.М. Гуревича и Е.М. Борисовой. 

— М.: Изд-во УРАО, 1997. – 182 с. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

П 86 

27(10) 

Психологічна діагностика обдарованості: монографія / [Р. О. Семенова, Д. К. Корольов, М. О. 
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Мельник та ін.] / за ред. Р. О. Семенової. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2012. – 172с. 

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. 

1469(ІПСП) 

П 86 

27 (10) 

Психологический тест №1. Приложение первое к рекомендациям по применению личностных 

методик. М.,: «Воздушный транспорт», 1983. – 16 с. 

Психологический тест № 1 – «Методика многостороннего исследования личности», 

разработанная Ф. Б. Березиным и М. П. Мирошниковым, рекомендуется для исследований 

психологам ГА. 

б/н (ІПСП) 

П 86 

27 (10) 

Психолог на батьківських зборах./ Упоряд. О. Главник. - К.: Редакції загально педагогічних 

газет, 2003. – 112 с. 

До збірника увійшли матеріали, які стануть у пригоді психологам при підготовці та 

проведенні батьківських зборів у закладах освіти. 

б/н (ІПСП) 

П 86 

27 (10) 

Психодиагнастика и коррекция детей с нарушениями и отклонениями развития / Сос.и общ. 

ред. В.М. Астапова, Ю.В. Микадзе. – СПб.: Питер, 2002.- 256 с. 

В учебном пособии представлены теоретические, экспериментальные и прикладные 

исследования отечественных специалистов в области дефектологии, клинической психологии, 

детской неврологии и психиатрии, раскрывающие проблему нарушений и отклонений в 

психическом развитии детей. 

2348 

П 86 

27 (10) 

Психодіагностика / Упор. Л. Терлецька, О. Главник. – К.: Шкільний світ, 2002. – 112 с. 

Запропоновані психологічні тренінги сприяють формуванню адекватного ставлення учасників 

до себе й оточуючих, усвідомленню і тренуванню навичок відкритого чи метафоричного 

вираження своїх потреб, бажаних моделей життя. 

2028 

П 86 

27 (10) 

Психодіагностика готовності дітей 6 років до навчання та розвитку економічного мислення. 

Програма «Орієнтир». – Київ, 2003. – 16 с. 

б/н (ІПСП) 

П 86 

27 (10) 

Психодіагностика особистості підлітка. / За ред. О. Д. Кравченко, В. Ф. Могуна. Навчальний 

посібник із психологічної практики для студентів-бакалаврів педагогічних і психологічних 

спеціальностей. – К.: Видавничий Дім  «Слово», 2009. – 136 с. 

У навчально-методичному посібнику викладено мету, зміст, завдання психологічної 
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(пропедевтичної) практики для майбутніх педагогів та психологів, які опанували курси 

загальної, вікової та педагогічної психології. Програма практик» складає один змістовий 

модуль, що містить засоби психодіагностики основних сфер особистості. 

1194 (ІПСП) 

П 86 

27 (10) 

Психокорекційна робота з дітьми, вилученими із сільськогосподарської праці: Методичні 

рекомендації для педагогічних та соціальних працівників, практичних психологів / Упор. Н.П. 

Демидюк, О.П.Петращук, І.І. Цушко. – К.: Ніка-Центр, 2003. – 74 с. 

Методичні рекомендації розкривають основні напрями психокорекційної роботи з дітьми, 

вилученими із сільськогосподарської праці, психодіагностичні методи в роботі, психологічне 

консультування, елементи психотерапії, тренінг як особливий засіб психокорекції. 

2929 

П 86 

27 (10) 

Психологическая діагностика: многомерные тестове методы [Текст]: учеб.-метод. пособие для 

студентов высш. учеб. заведений / сост. В.А. Кулинкович. – Барановичи: РИО БарГУ, 2010. – 

277 с. 

Раскрываются проблемы тестологии как науки, многомерных тестовых методов в системе 

мотодов психологии. Представлены как общие, содержательные вопросы психологического 

тестирования, так и процедурные характеристики, варианты компьютерной интегрированной 

психодиагностики. Рассматриваются вопросы конструирования психологических тестов и их 

адаптация в русле стандартных требований, раскрываются проблемы прикладного 

использования тестов. 

1243 (ІПСП) 

П 86 

27 (10) 

Психологические портреты персонала: типология и диагностика / Под ред. Ю.П. Платонова. – 

СПб.: Речь, 2003. – 416 с. 

Подробное изложение самых  разнообразных типологий личности – от классических до 

современных, дополненное практическими рекомендациями, касающимися выявления и 

конструктивного взаимодействия с представителями разных типов. 

3330(???????); 1848 

П 86 

27 (10) 

Психологічна діагностика професійної придатності: Навчальний посібник. – Кам’янець-

Подільський: Буйницький О.А., 2009. – 264 с. 

У посібнико подано теоретичний та практичний аспекти проблеми діагностики професійної 

придатності, що відповідає програмі даного курсу у вищих навчальних закладах. Розробки 

практичних занять, дозволяють поглибити теоретичні знання та засвоїти практичні прийоми 

діагностування психологічних особливостей особистості працівників організацій. 

1127 (ІПСП) 

П 86 

27 (10) 

Психологу для роботи. Діагностичні методики : збірник [Текст] / [уклад.: М.В. Лемак, В.Ю. 

Петрище]. - Вид. 2-ге, виправл. - Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2012. - 616 с. 

У збірнику подано психодіагностичні методики для роботи з підлітками та молоддю. 

1403 (ІПСП) 
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П 86 

27 (10) 

Психосоциальная коррекция и реабилитация несовершеннолетних с девиантым поведеним: 

Учеб. пособ. - М.: Социальное здоровье России, 1999. – 181 с.  

В пособии раскрыто понятие отклоняющегося поведения несовершеннолетних и содержание 

основных коррекционно-реабилитационных психотехник и психосоциальных технологий. 

Даны методики проведения групповой тренинговой и игротерапевтической работы. 

863 

Р 18 

27 (10) 

Райгородский Д. Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты: Учебное пособие. – 

Самара: Издательский Дом «БАХРАХ_М», 2001. – 672 с. 

Наиболее полное собрание методик и тестов практической психодиагностики с «ключами» к 

ним. 

4167 

Р 31 

27 (10) 

Реан А. А. Практическая психодиагностика личности: Учеб. пособие. - СПб.: Изд-во С.-

Петерб. ун-та, 2001. 224 с. 

Учебное пособие посвящено неизменно привлекательной и актуальной теме — 

психологической диагностике личности. В нем подробно рассматриваются разнообразные 

личностные феномены и методы их изучения. В центре внимания такие вопросы, как 

мотивация, ответственность, самоотношение, дисгармоничность характера. Детально 

обсуждаются не только методы изучения этих и других важных личностных феноменов, но и 

их собственно психологическое содержание, приводятся результаты многочисленных 

эмпирических исследований. 

877 

Р 59 

27 (10) 

Роговик Л. Психомоторика дитини. – К.: Главник, 2005. – 112 с. 

У посібнику викладено практичне обґрунтування теоретичних засад експериментально-

генетичного методу дослідження особистості черев введення психомоторних компонентів до 

навчальних програм. На основі виявлених закономірностей вплину макрорухів психомоторної 

ЛІТ на розумову активність дітей подано рекомендації з прикладного втілення тілес по-

орієнтованого підходу в психологічному  дослідженні та навчанні дітей молодшого шкільного 

віку. 

3987 

С 17 

27 (10) 

Самоукина Н.В. Практический психолог в школе: лекции, консультирование, тренинги. – М.: 

Изд-во Института Психотерапии, 2003. – 244 с. 

В книге рассматриваются разные формы работы психолога в школе: лекции, консультации, 

тренинги. В ней рассказано, с какими трудностями встречается психолог в школе и каким 

образом их преодолевать, чего ожидают от него школьная администрация,  учителя, учащиеся 

разных возрастов и их родители и как добиться эффективного взаимодействия со всеми ними. 

3398 

С 45 

27 (10) 
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Скребец В.А. Психологическая диагностика: Учеб. пособ. – К.: МАУП, 2001. – 152 с. 

В книге рассмотрены актуальные проблемы современной психодиагностики, ее теоретические 

положения, касающиеся,  общей теории тестологии. 

2559 

С 55 

27 (10) 

Собчик Л.Н. Диагностика психологической совместимости. Еще раз про любовь (психолог о 

любви, о семье, о детях). - СПб.: «Речь», 2002. – 80 с. 

Данная публикация предназначена широкому кругу читателей, которым небезразлична тема 

любви, а также проблемы, связанные с семьей и детьми. Она поможет им лучше разобраться о 

себе и получить некоторые знания, необходимые для налаживания и сохранения добрых 

отношений в контактах с близкими людьми. 

2741 

С 69 

27(10) 

Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп. Фетискин Н. П., 

Козлов В. В., Мануйлов Г. М. - М., Изд-во Института Психотерапии. 2002. - 490 с. 

б/н (ІПСП) 

С 69 

27 (10) 

Социально-психологический диагностико - коррекционный инструментарий: Пособ. для 

психологов, педагогов, психосоциальных и социальных работников. / Авт. кол.: С.А.Беличева, 

И.Ф.Дементьева, М.Ю. Кондратьев. - М.: Социальное здоровье в России, 1999. – 198 с.  

 Практикум содержит конкретные методы социально - психологической работы с детьми и 

семьями группы риска, а также с дезадаптированными подростками. 

15 

С 69 

27 (10) 

Соціально-педагогічна діагностика: наук.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н.П. 

Краснова, Л.П. Харченко, Я.І. Юрків, І.С. Сьомкіна; Держ. Закл. «Луган. нац. ун-т імені 

Тараса Шевченка». – Луганськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2011. – 429 с. 

У посібнику представлені соціально-педагогічні методики, необхідні для всебічного аналізу 

соціально-виховного процесу в діяльності соціального педагога, його планування та 

прогнозування. Значне місце приділено предмету соціально-педагогічної діагностики та її 

якісним й кількісним методам, надана методика діагностики сім’ї і діагностика дитячих та 

юнацьких об’єднань. 

1275 (ІПСП) 

С 79 

27 (10) 

Степанов С.С.  Диагностика интеллекта методом рисуночного теста. – 49 с. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

Т 19 

27 (10) 

Таран О. П. Психологічна готовність дитини до школи / Оксана Таран. — К.: Шк. світ, 2010. 

—128 с.  

У посібнику узагальнено основні підходи визначення проблеми шкільної готовності. Виділено 

критерії психологічної готовності до шкільного навчання дітей із нормальним типом розвитку 

та слабозорих дітей. Запропоновано новий Я-центрований підхід, у якому підкреслено взає-
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мозв’язок особистішої та інтелектуальної готовності до шкільного навчання. Розроблено 

модель психологічної готовності та комплекс діагностичних методик. Автор пропонує також 

систему занять, спрямованих на формування психологічної готовності дошкільників до 

навчання. 

б/н (ІПСП) 

Т 35 

27 (10) 

Терлецька Л. Г. Основи психодіагностики: Навчальний посібник. – К.: Плавник, 2006. – 144 с. 

У посібнику надано теоретичний матеріал для вивчення діагностичних завдань та методів 

вікової психології. Поданий матеріал узагальнює поняття про типологічний та індивідуальний 

розвиток особистості, пояснює мету і функції роботи практичного психолога в сьогоденні. 

969; 4595 

Т 38 

27 (10) 

Техника репертуарных решеток Дж. Келли. М.И.Тарарухина, М.В.Ионцева. - М.: Журнал 

«Социология», 1997, 138 с. – елек. вар. 

Статья реферативного характера содержит краткое описание основных положений теории 

личностных конструктов американского психолога Дж.Келли и его метода исследования 

индивидуального сознания - техники репертуарных решеток с примерами применения. 

б/н (ІПСП) 

У 18 

27 (10) 

Увага дитини / Упор.: С. Максименко, Л. Терлецька, О. Плавник. – К.: Плавник, 2004. – 112 с. 

У збірнику надано матеріали до психодіагностичного дослідження по вивченню особливостей 

уваги дитини від народження. Вони містять теоретичну частину, психологічні тести, 

опитувальники, анкети, нестандартні та оригінальні завдання. 

3543 

У 91 

27 (10) 

Учбова діяльність молодшого школяра: діагностика і корекція не благополучностей: книга для 

учителів диференційованих класів / Авт. В.П. Гапонов, В.А. Георгієвська, Ю.З. Гільбух; За 

ред. Ю.З.Гільбуха. – К.: Фірма “ВІПОЛ”, 1993. – 96 с. 

Описується система діагностичних та корекційних методик, спрямованих на удосконалення 

учбової діяльності молодших школярів в умовах диференційного навчання. 

3045 

Ф 45 

27 (10) 

Фетискин Н. П. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп / 

Н. П. Фетискин, В. В.Козлов, Г. М. Мануйянов.- М.: Изд-во Института Психотерапии, 2002. - 

490 с. 

Учебное пособие является наиболее комплексным и систематичным изложением социально-

психологических методов диагностики развития личности и малых групп.  

2521 

Ф 95 

27 (10) 

Фурман А. В. Психодіагностика особистісної адаптованості. – Тернопіль: Економічна думка, 

2003. – 64 с. 
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Наукове видання пропонує створену у 1993 році й неодноразово доопрацьовану авторську 

методику визначення особистісної адаптованості школярів, яка широко використовується 

також для дослідження психосоціального розвитку педагогів у системі фундаментального 

соціально-психологічного експерименту. 

3685 

Х 98 

27 (10) 

Худик В. А. Онтогенетический аспект психологической диагностики и коррекции 

аномального развития личности (на материале исследования детей и подростков). – СПб.: 

Образование, 2000. – 300 с. 

Монография посвящена вопросам теоретического и эмпирического знализа возможностей 

использования психологической диагностики и педагогической коррекции аномалий личности 

у детей и подростков на различных этапах онто- и дизонтогенеза психического развития. 

928 

Ч 46 

27 (10) 

Чередникова Т. В. Психодиагностика нарушений интеллектуального развития у детей и 

подростков (методика «Цветоструктурирование») – СПб: Речь, 2004. – 352 с. – елек. вар. 

Детальное описание оригинальной авторской методики нарушений интеллектуального 

развития. Автор предлагает новый тип не только интеллектуального, но и графического теста 

– раскраску. Книга включает в себя стимульный материал, подробную инструкцию по 

интерпретации рисунка и классификацию возрастных и клинических особенностей 

раскрашивания.  

б/н (ІПСП) 

Ч 60 

27 (10) 

Чикер В. А. Психологическая диагностика организации и персонала. – СПб.: Речь, 2003. – 176 

с. 

Книга включает в себя описание, стимульный материал и нормативные данные по методикам 

для диагностики персонала и организации в целом; опросник  Вилсона «Цикл управленческих 

умений», биографический опросник, опросник  Шейна «Якоря карьеры», тест 

самомониторинга Снайдера, методика оценки способностей Фланагана. 

3354 

Ш 37 

27 (10) 

Шевандрин Н. И. Психодиагностика, коррекция и развитие личности: Учеб. для студ. высш. 

учеб. заведений. – 2-е изд. – М.: ВЛАДОС, 2001. – 512 с. 

Учебник для студентов психолого-педагогического профиля, слушателей факультетов 

повышения квалификации по прикладной психологи, преподавателей, применяющих основне 

методы и формы психодиагностической, консультационной и развивающей работы в сфере 

образования. Может быть использован с целью самообразования и саморазвития. 

1966; 455 

Ш 84 

27 (10) 

А. Г. Шмелев и коллектив. Основы психодиагностики- Учебное пособие для студентов 

педвузов. — Москва, Ростов-на-Дону: «Феникс», 2002. — 544 с. – елек. вар. 

В настоящем пособии освещаются общие принципы, методы и конкретные проблемы 

психологической диагностики. Книга ставит своей целью радикальное повышение уровня 
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грамотности всего педагогического коллектива обновленной российской школы в области 

использования современных методов тестирования и распознавания индивидуальных 

психологических особенностей детей, определяет место и функции школьного психолога — 

специалиста по психодиагностике, способ взаимодействия с ним главного участника учебно-

воспитательного процесса — школьного учителя, который должен уметь грамотно ставить 

задачу перед школьным психологом и грамотно использовать получаемую от него 

психодиагностическую информацию. 

б/н (ІПСП) 

Щ 38 

27 (10) 

Щекин Г. Визуальная психодиагностика: познание людей по их внешности и поведению: 

Учеб.-метод. пособие. – 2-е изд., испр. – К.: МАУП, 2001. – 616 с.  

Предлагаются практические рекомендации, разнообразные тест игры и конкретные 

психологические методики. Рассмотрены предмет, задачи, содержание, структура и основные  

методы визуальной психодиагностики как научно-практического направления. 

2735 

Щ 38 

27 (10) 

Щекин Г. В, Визуальная психодиагностика и ее методы. Учебно-методическое пособие. Часть 

1. Основы визуальной психодиагностики. К.: ВЗУУП, 1992. – 120 с. 

Раскрываются основные положения нового научно-практического направления – визуальной 

психодиагностики. Освещаются вопросы восприятия и интерпретации таких признаков 

внешнего облика человека как пол, возраст, тип телосложения, особенности кожного рисунка 

кисти руки, лица и др. Приводятся практические рекомендации по «чтению» языка мимики, 

жестов, осанки, поз, а также основные методы визуальной психодиагностики. Читатели 

познакомятся с основами хирологии, физиогномики, графологии и др. древних учений, 

представленных в свете современных научных данных. 

б/н (ІПСП) 

Щ 38 

27 (10) 

Щекин Г. В. Визуальная психодиагностика и ее методы. Учебно-методическое пособие. Часть 

2. Основы визуальной психодиагностики. К.: ВЗУУП, 1992. – 112 с. 

Описываются основные методы визуальной психодиагностики как нового научно-

практического направления прикладной психологии: беседа, наблюдение, биографический 

метод, графологический анализ, «телесные тесты» и др. Читатели познакомятся с 

практическими приёмами «чтения языка тела» и особенностями их использования при 

взаимодействии людей. 

б/н (ІПСП) 

 

27(11) Психологія та педагогіка 

Б 15 

27 (11) 

Бадмаев Б. Ц. Психология в работе учителя: В 2 кн. – Кн. 1: Практическое пособие по теории 

развития, обучения и воспитания. – М.: ВЛАДОС, 2000. – 160 с. – елек. вар. 

В пособии содержатся конкретные методики изучения уровня развития психических 

процессов школьника при помощи тестов и опросников, а также психологические задачи и 

вопросы для развивающего обучения и воспитания, различные педагогические ситуации, 

контрольные вопросы для психологического самообразования учителя. 
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б/н (ІПСП) 

Б 15 

27 (11) 

Бадмаев Б. Ц. Психология в работе учителя: В 2 кн. – Кн. 2: Психологический практикум для 

учителя: развитие, обучение, воспитание. – М.: ВЛАДОС, 2000. – 240 с. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

Б 66 

27 (11) 

Бітянова Марина Психолог у школі: зміст діяльності й технології. — К.: Главник, 2007.— 

С.І60 

У книзі запропонована авторська модель організації психологічної служби. Посібник 

знайомить читачів зі схемою планування та змістом основних напрямків в роботі (фактичного 

психолога. Більш детально представлена технологія взаємодії психолога з учнями, батьками, 

педагогами та адміністрацієї. 

4576 

Б 77 

27 (11) 

Бойбіна Ю.В., Гончарова С.В. Обліково-звітна документація шкільного психолога. – Х., 2008. 

– 216 с. 

4552; 586 (ІПСП) 

Б 81 

27 (11) 

Бондарчук Е.И. Основы психологии и педагогики: Курс лекций / Е.И. Бондарчук, Л.И.  

Бондарчук. – 2-е изд., перераб. и доп. – К.: МАУП, 2001. – 168 с. 

В предлагаемом курсе лекций приведены основные психологические и педагогические 

понятия и категории, а также их характеристика. Особое внимание уделено психологии 

личности; раскрыты психологические механизмы становления личности и ее взаимодействия 

с другими людьми. 

1340 

Б 81 

27 (11) 

Бондарчук Е.И., Бондарчук Л.И. Основы психологии и педагогики: курс лекций – К., 2002. – 

168 с. 

В предлагаемом курсе лекций приведены основные психологические и педагогические 

понятия и категории, а также их характеристика. 

1058 (ІПСП) 

В 58 

27 (11) 

Власова О. I. Педагогічна психологія; Навч. посібник — К.: Либідь, 2005. – 400 с. 

У навчальному посібнику, орієнтованому на висвітлення як світового, так і українського 

доспілу психолога-педагогічних досліджень, подаються концептуальні засади основних 

розділів курсу «Педагогічна психологія», висвітлюються матеріали провідних теоретичних і 

прикладних досліджень у цій галузі психологічного знання. Поруч із теоретичними 

матеріалами в ньому широко представлено описи різноманітних формуючих психолого-

педагогічних технік, подасться інформація шодо подальшого поглиблення самостійного 

гіинчання окремих питань цісї навчальної дисципліни. 

4490 

Г 52 
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27 (11) 

Главник О.П.,  Подоляк Л.Г. Практикум з педагогічної психології. – К.: Марич, 2009 – 80 с. 

Посібник орієнтований на оптимізацію практичної та теоретичної підготовки студентів 

психологічних і педагогічних факультетів. 

1037 (ІПСП) (2 прим.) 

Г 87 

27 (11) 

Громкова М.Т. Психология и педагогика профессиональной деятельности: Учеб. пособие для 

вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 415 с. 

В учебном пособии рассматриваются инновационные модели образования и деятельности, 

синергетические принципы самоорганизации социальных систем, методологические подходы 

к изучению состояния систем, выявлению противоречий, проблем, конфликтов и их 

разрешению в процессе исследовательской деятельности. 

2956 

К 56 

27 (11) 

Основи психології та педагогіки: навч. посібник / Орися Ковальчук, Світлана Когут; [за заг. 

ред. Л. Ковальчук]. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 624 с. 

У посібнику систематизовано на засадах інтегративного підходу психолого-педагогічні 

аспекти розвитку та формування особистості, сутність психічних процесів, станів, 

властивостей особистості, теорії навчання, освіти і виховання; визначено та висвітлено 

змістовий компонент кожної теми; зазначено види самостійної роботи студентів; розроблено 

дидактичні матеріали до вивчення окремих тем; запропоновано діагностичний блок для 

здійснення контролю і самоконтролю знань, умінь та навичок студентів, особистісних та 

професійних якостей тощо. Матеріали цього випуску сприятимуть осмисленню студентами 

предмета, завдань і змісту навчальної дисципліни «Основи психології та педагогіки». 

1407 (ІПСП) 

К 60 

27 (11) 

Коломінський Н.Л. Психологія педагогічного менеджменту: Навч. посібник. - К.: МАУП, 

1996. - 176 с. 

Посібник містить науково обгрунтовані психологічні рекомендації щодо здійснення процесу 

управління установами освіти в умовах розбудови національної школи України. Актуальні 

проблеми психології спілкування, формування сприятливого с оці а ль но-псих о логічного 

клімату в колективі, удосконалення стилю керівництва в установах освіти, запобігання та 

розв'язування конфліктів аналізуються з точки зору досягнень сучасної світової психології. 

Пропонуються конкретні шляхи оптимального вирішення цих проблем в сучасних умовах. 

389 (ІПСП) 

Л 72 

27 (11) 

Лозниця В.С. Психологія і педагогіка: основні положення: Навч. посіб. для самостійного 

вивчення дисципліни. – К.: “Екс об”, 2001. – 304 с. 

У посібнику розглядаються механізми психічних явищ і поведінка людини, структура 

діяльності, формування особистості, типи нервової системи і темпераменту, психічні стани й 

пізнавальні процеси, методи практичної психології, зв’язок між психологією та педагогікою та 

ін. 

2155 

П 69 
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27 (11) 

Педагогическая психология [Текст]: практикум для студентов пед. вузов / сост. Т.Е. Яценко. – 

Барановичи: РИО БарГУ, 2009. – 170 с. 

Практикум содержит комплекс практических заданий и научной информации, позволяющих 

сформировать практико-ориентированные знания в области педагогической психологии у 

студентов и повысить уровень их психологической культуры. 

1246 (ІПСП) 

П 61 

27 (11) 

Подоляк Л. Г., Юрченко В. I. Психологія вищої школи: Практикум: Навч. посіб. - К.: Ка-

равела, 2008. – 336 с. 

У посібнику міститься навчальна програма з дисципліни «Психологія вищої школи», плани 

семінарських занять І завдання для лабораторних робіт, зміст самостійної роботи і методичні 

рекомендації до неї, а іакож контрольні питання для заліку (іспиту), орієнтовна тематика 

рефератів, список основної і додаткової рекомендованої літератури. 

441 (ІПСП) 

П 44 

27 (11) 

Подоляк Л.Г., Главник О.П. Основи педагогічної психології (психологія виховання): 

Навчальний посібник. – К.: Главник, 2006. – 112 с. 

У посібнику систематизовано й представлено досягнення педагогічної психології, визначено 

понятійний апарат, обов’язковий для самостійного опрацювання і питання, до кожної теми 

додаються основна література для самостійного опрацювання і питання та практичні завдання 

для студентів. 

4212 

П 61 

27 (11) 

Подоляк Л.Г., Юрченко B.I. Психологія вищої школи: Підручник. 2-е вид.- К.: Каравела, 

2008.-352 с. 

У підручнику на основі досягнень психологічної науки систематизовано і представлено 

найновіші відомості з психології вищої школи. З гуманістичних позицій розкрито актуальні 

психологічні проблеми підготовки фахівців із вищою освітою. 

4556 

П 86 

27 (11) 

Психолог в дошкольном учреждении: Методические рекомендации к практической 

деятельности / Под ред. Т. В. Лаврентьевой. – М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2004 – 144 с. – 

елек. вар. 

В пособии изложены некоторые приемы и методы диагностической и коррекционной работы с 

дошкольниками, которые способствуют осмыслению практики общения с детьми и 

повышению его эффективности в условиях дошкольного учреждения (детского сада, детского 

дома и т.п.). 

б/н (ІПСП) 

П 86 

27 (11) 

Психологические основы педагогической практики студентов: Учеб. пособ. для студ. высш. и 

сред. спец. пед. учеб. заведений / Под ред. А.С. Чернышева. – М.: Педагогическое общество 

России, 2000. – 144 с. 
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Пособие включает основные направления психологического обеспечения педагогической 

практики: изучение личности и коллектива школьников, а также психологические способы 

воздействия на личность и коллектив; организацию, проведение и психологический анализ 

урока; психологическое просвещение учащихся; взаимодействие студентов-практиков со 

школьным психологом. 

1284 

П 86 

27 (11) 

Психология и педагогика в правоохранительной деятельности: Учеб. пособ. / Под ред. И.Д. 

Мариновой. – М.: «Щит-М», 2003.- 240 с. 

Учебное пособие в схемах по курсу «Психология и педагогика в правоохранительной 

деятельности» разработано в соответствии с требованиями законодательства России., 

направленного на совершенствование профессиональной подготовки сотрудников 

правоохранительных органов. 

2607 

П 86 

27 (11) 

Психология и педагогика: Учеб. пособ. для вузов / Сост. и ред. А.А. Радугин; Науч. ред. Е.К. 

Кротков. – М.: Центр, 2000. – 256 с. 

1299 

П 86 

27 (11) 

Психологічна практика в закладах освіти. Методичні рекомендації та поради для студентів 

вищих навчальних закладів за спеціальністю «Практична психологія та соціальна педагогіка» / 

Упорядники Г. К. Радчук, Т. М. Іванюк.- Тернопіль, 2001 .- 60 с. 

649 (ІПСП) 

С 12 

27 (11) 

Савчин М. В. Педагогічна  психологія:   Навч.   посіб.   —   К.: Академвидав, 2007. — 424 с.  

У навчальному посібнику розкрито загальні засади і теоретичні основи педагогічної 

психології, історію її розвитку в Україні і світі; психологічні основи виховання і навчання; 

завдання і зміст педагогічного управління психічним, особистісним розвитком учня; 

психологічну характеристику і психологічну структуру педагогічної діяльності; психологічні 

характеристики особистості вчителя, його взаємодії із соціальним оточенням, адаптації до 

умов професійної діяльності, причини і сутність професійної деформації; особливості 

психології аномальних і екстремальних випадків у педагогічній практиці. Містить завдання і 

запитаная для самоконтролю й актуалізації знань, короткий термінологічний словник. 

4497 

С 95 

27 (11) 

Сисоєва С.О., Поясок Т. Б. Психологія та педагогіка: Підручник для студентів вищих 

навчальних закладів непедагогічного профілю традиційної та дистанційної форм навчання. - 

К.: Мілшіум, 2005. - 520 с. 

Підручник створено для модульно-кредитної організації навчального процесу. Структура 

підручника передбачає можливість його застосування як при традиційній організації процесу 

навчання, так і у навчанні за дистанційною формою. У кінці кожного модуля подано стислі 

висновки, опорні схеми для повторення навчального матеріалу, питання для самоконтролю, 
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творчі завдання, список рекомендованої літератури, предметний покажчик основних понять 

модуля, додатковий навчальний матеріал для гіпертекстів. 

877 (ІПСП) 

Т 16 

27 (11) 

Талызина Н.Ф. Педагогическая психология: Учеб. для студ. сред. пед. учеб. заведений. – 3-е 

изд., стереот. – М.: Академия, 1999. – 288 с. 

В учебнике приводятся возрастные особенности младших школьников; рассматривается 

учение как один из видов деятельности; выявляется его мотивы, зависимость усвоения от 

интеллектуального развития ребенка; обозначены пути формирования логических приемов 

мышления. 

1413 

Т 16 

27 (11) 

Талызина Н.Ф. Практикум по педагогической психологии: Учеб. пособ. для студ. высш. пед. 

учеб. заведений. – М.: «Академия», 2002. – 192 с. 

В учебном пособии предлагается два вида заданий. Первый предназначен для проработки 

курса «Педагогическая психология», второй направлен на овладение такими методиками, как 

проверка готовности ребенка к школе, диагностика умственного развития детей, поэтапное 

формирование знаний и умений и др. 

2169 

 

27(12) Консультування  

А 16 

27 (12) 

Абрамова Г.С. Психологическое консультирование: Теория и опыт: Учеб пособ. для студ. 

высш. пед. учеб. заведений. - М .: “Академия ”, 2000. – 240 с. 

В работе описаны конкретные факты и дан их теоритический анализ, сформулированы задачи 

для тех, кто изучает психологическое консультирование как учебный предмет. 

2334 

А 36 

27 (12) 

Айві А. Цілеспрямоване інтерв’ювання і консультування: сприяння розвитку клієнта: Навч. 

посіб./ Пер. з англ. О.Абесонової. – К.: Сфера, 1998. – 342 с. 

У книжці міститься систематичний виклад навчання комунікативним умінням – оволодіння 

мікро навичками уважного вислухування, розпитування, впливу. 

3144 

А 45 

27 (12) 

Аллан Д. Ландшафт детской души. / Под общ. ред. В.В.Зеленского. – СПб.- Минск: Диалог - 

Лотаць, 1997. – 256 с. 

Психоаналитическое консультирование в школах и клиниках. В книге используется 

юнгианский подход, который позволяет психотерапевту обеспечить " безопасное 

пространство" для лечения и предлагает для этого конкретные материалы и средства. В этом 

контексте исцеление осуществляется как с помощью самого психотерапевта, так и путем 

целенаправленного использования экспрессивных арттерапевтических приемов. 

377 

А 51 
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27(12) 

Алешина Ю. Е. Индивидуальное и семейное психологическое консультирование. – Изд. 2-е. – 

М.: Независимая фирма «Класс», 1999. – 208 с. – елек. вар. 

В пособии изложены теоретические и методические основы психологической поддержки 

людей разных возрастов. Подробно рассмотрены содержание, функции, структура 

психологического здоровья как цели психологической поддержки. Описаны технологии 

психологической поддержки детей, подростков, людей среднего и пожилого возраста. 

Показана специфика психологической помощи в периоды основных кризисов взрослости 

(«встречи со взрослостью», «середины жизни», «встречи со старостью»). Отдельно 

рассмотрены вопросы помощи человеку в трудных ситуациях. В пособие включены 

конкретные примеры из опыта работы автора. 

б/н (ІПСП) 

В 19 

27 (12) 

Васьківеька С.В. Основи психологічного консультуваїшя; Навчальний посібник -К.: Четвертії 

хвиля. 2004. - 256 с 

Навчальний посібник знайомить зі специфікою консультативної психологи, розкриває секрети 

і їздив і дуального консультування як виду практичної- діяльності психолога-консультанта. В 

посібнику здійснено спробу інтегрувати методику, теорію і практику консультативної 

взаємодії в цілісний теоретико-гтрактичний підхід. Поєднання основ навчального матеріалу з 

особистим досвідом автора робить книгу цікавою не тільки для початківців, але й для 

професіоналів, які прагнуть удосконалити свою майстерність. 

3807 

В 19 

27 (12) 

Васьківська С.В. Соціально-психологічний супровід клієнтів: Технологія ведення 

консультативного діалогу. – К.: В. Главник, 2006. – 128 с. 

Посібник знайомить з технологією ведення консультативного інтерв’ю, з базовими 

психотерапевтичними навичками психологічного консультування та допомагає консультанту 

сформувати робочу мета позицію, що активізує процес консультативного діалогу.   

4206 

В 19 

27 (12) 

Васьковская С.В.Психологическое консультирование: Ситуационные задачи / С.В. 

Васьковская, П.П.  Горностай. – К.: Вища шк., 1996. – 192 с. 

Книга содержит описание различных случаев из консультативной психологической практики, 

представленных в форме ситуационных психологических задач. Почти все ситуации 

снабжены подробными комментариями, в которых описывается работа с данными 

проблемами. 

1528; 512 (ІПСП) 

В 29 

27 (12) 

Венгер А.Л. Психологическое консультирование и диагностика: Практическое уководство. 

Часть 1. – М.: Генезис, 2001. – 160 с. 

Пособие содержит конкретные рекомендации по проведению диагностического обследования 

ребенка, интерпретации результатов и консультированию родителей и педагогов. При выборе 

методических средств предпочтение отдается простым и информативным тестам, не 

требующим специальных материалов и оборудования. 
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871 

В 64 

27 (12) 

Возрастно-психологический подход в консультировании детей и подростков: Учебное  

пособие для студ. высш. учеб. заведений / Г.В. Бурменская, Е.И. Захарова, О.А. Карабанова. – 

М.: «Академия», 2002. – 416 с. 

Учебное пособие знакомит с теорией и методами возрастно-психологического 

консультирования. Подробно изложены консультативные проблемы детей разных возрастов – 

от раннего до подросткового. Представлены используемые в практике консультирования 

методики и приемы индивидуального психологического обследования ребенка и его 

межличностных отношений в семье. Отдельные главы посвящены коррекционной работе с 

детьми и особенностям работы психолога с родителями. 

3698;  2837 

Г 55 

27 (12) 

Глэддинг С. Психологическое консультирование. 4-е изд. – СПб.: Питер, 2002.- 736с.- (Серия 

«Мастера психологии») 

В книге представлена история возникновения и проблемы развития профессионального 

консультирования в Америке, анализируются также европейские корни психологических 

теорий, ставших основой работы профессиональных психологов. 

2422 

Е 51 

27 (12) 

Елизаров А.Н. Основы индивидуального и семейного психологического консультирования: 

Учеб. пособ. – М.: Ось-89, 2003. – 336 с. 

В книге подробно рассматриваются различные подходы к психологическому 

консультированию, сложившиеся в отечественной и зарубежной психологии, разобраны этапы 

и структура консультативного процесса, разработаны конкретные приемы и методы работы. 

3363 

Е 51 

27 (12) 

Елизаров А.Н. Психологическое консультирование семьи: Учебное пособие. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: «Ось-89», 2005. – 400 с. 

Цель данного учебного пособия – дать обобщенное и систематизированное описание 

алгоритмов психологического консультирования по вопросам связанным с семьей. 

4085 

Е 60 

27(12) 

Емельянова Е. В.  Кризис в созависимых отношениях. Принципы и алгоритмы 

консультирования. — СПб.: Речь, 2004. — 368 с. – елек. вар. 

В книге подробно описаны принципы консультативной работы с клиентами, вовлеченными в 

созависимые отношения, — модели и алгоритмы работы, личностные особенности клиентов и 

специфика работы с ними, уровни и принципы консультативного сопровождения. 

б/н (ІПСП) 

И 85 

27 (12) 
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Исмагилова Ф.С. Основы профессионального консультирования: Учеб. пособие / Науч. ред. Э. 

Ф. Зеер. — М.: Издательство Московского психолого-социального института; Воронеж: 

Издательство НПО «МОДЭК», 2003. — 256 с.  

В учебном пособии изложены методология и технология профессиональною 

консультирования; рассмотрены вопросы, актуальные для социальных работников службы 

занятости, консультантов, сотрудников консалтинговых фирм, центров оценки персонала, 

менеджеров по работе с персоналом, особенно для іехизних, кто в силу своих должностных 

обязанностей специализируется в области профессионального консультирования. 

3265 

К 21 

27 (12) 

Карабанова О.А. Психология семейных отношений и основы семейного консультирования: 

учеб. пособие / О.А. Карабанова. – М. Гардарики, 2006. – 320 с. 

В учебном пособии рассматриваются проблемы генезиса, развития и функционирования 

семьи как целостной системы в единстве ее структурно-функциональных компонентов. 

4079 

К 55 

27(12) 

Кочюнас Р.  ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ. - М.: 

"Академический проект", 1999  - елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

К 64 

27 (12) 

Консультування сім’ї: методичні поради для консультування батьків. – Частина 2 / За ред. В.Г. 

Постового. – К.: ДЦССМ, 2003. – 303 с. 

Книжка виконана співробітниками лабораторії сімейного виховання Інституту проблем 

виховання АПН України і присвячена висвітленню питань, пов’язаних з сімейним вихованням 

дітей різного віку,  розгляду найбільш актуальних проблем, що постають перед батьками в 

цьому аспекті сімейного буття. 

4258 

К 75 

27 (12) 

Кочюнас Р. Психологическое консультирование. Групповая психотерапия. - М.: 

Академический Проект; ОППЛ, 2002. – 464 с. 

Книга представляет собой учебное пособие для обучающихся психологии, а также 

психологов-практиков. 

1647 

К 95 

27 (12) 

Куттер П. Любовь, ненависть, зависть, ревность. Психоанализ страстей: Перевод с нем. - 

СПб.: Б.С.К., 1998.- 115с. 

В книге рассматриваются человеческие чувства с точки зрения психоанализа и излагаются 

основные принципы психоаналитической теории. 

279 

М 45 

27 (12) 
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Мей Р. Искусство психологического консультирования. Как давать и обретать духовное 

здоровье / Пер. с англ. М. Будыниной, Г.Примочкиной. – М.: Апрель Прес, Изд-во ЭКСМО-

Пресс, 2001. – 256 с. 

Это очень простая и доступная книга любому человеку, желающему приобрести навыки 

консультирования даже без всякого образования. 

1136 

М 50 

27(12) 

Меновщиков В.Ю. Введение в психологическое консультирование. 2-е изд. стереотипное. М.: 

Смысл, 2000. — 109 с. – елек. вар. 

В пособии рассматриваются вопросы психологического консультирования в центрах 

социально-психологической (психолого-педагогической) помощи, а также других 

учреждениях социальной защиты населения. Особое внимание уделено процессу консульти-

рования и практическим навыкам консультанта. 

б/н (ІПСП) 

М 86 

27 (12) 

Моховиков А.Н. Телефонное консультирование. – М.: Смысл, 2001. – 494 с. 

В книге рассматриваются вопросы теории и практики телефонной психологической помощи 

как особого направления в психологическом консультировании. 

2242 

М 86 

27 (12) 

Моховиков А.Н. Телефонное консультирование / Украинский научно-иследовательский 

институт проблем молодёжи. – К., 1994.  

б/н (ІПСП) 

Н 49 

27 (12) 

Нельсон-Джоунс Р. Теория и практика консультирования. - СПб.: Питер, 2002. - 464 с. 

В книге известного британского психолога и психотерапевта излагаются теоретические 

основы современных методов психотерапии и психологического консультирования. Эта книга 

признана во всем мире одним из лучших учебных пособий по теории консультирования, в том 

числе авторами описываемых в нем методов. 

1858 

Н 50 

27(12) 

Немов Р.С. Психологическое консультирование. – М.: ВЛАДОС, 2001. – 528 с. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

Н 50 

27(12) 

Немов Р. С. Основы психологического консультирования: Учеб. для студ. педвузов. – М.: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. - 394 с. – елек. вар. 

Книга является первым издаваемым в нашей стране вузовским учебником по 

психологическому консультированию и соответствует курсу по данной дисциплине, на базе 

которой готовят практических психологов. Учебник написан на современном научном уровне 

и обеспечен необходимым методическим материалом. 

б/н (ІПСП) 
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О-38 

27 (12) 

Огнев А.С. Организационное консультирование в стиле коучинг. – СПб.: «Речь», 2003. – 192 с. 

В книге дано описание природы и практических приемов коучинга – одного из самых 

популярных стилей менеджмента, персонального и управленческого консультирования. В 

книге показано, как с помощью коучинга можно укрепить уверенность человека в своих 

силах, увеличить его жизнелюбие и решительность. 

2736 

П 86 

27 (12) 

Психологическая помощь и консультирование в практической психологии / Под ред. М.К. 

Тутушкиной. - 3-е изд.– СПб.: Изд-во «Дидактика Плюс», 2001. – 352 с. 

Практические психологи рассказывают в книге о своем понимании психологической помощи 

и методов консультирования в различных сферах жизнедеятельности людей: семейной, 

личной, деловой, профессиональной, коммуникативной. Предлагаются тестовые методики для 

психодиагностики, упражнения для развития коммуникативных качеств и взаимопонимания. 

1228 

П 86 

27 (12) 

Психология семейных отношений с основами семейного консультирования: Учеб. пособие 

для студ. высш. учеб. заведений / Е.И. Артамонова, Е.В. Екжанова, Е.В. Зырянова и др.; Под 

ред. Е.Г. Силяевой. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 192 с. 

В учебном пособии рассматриваются динамика семейных отношений в современном 

обществе, закономерности супружеских взаимоотношений, причины их дестабилизации, 

анализируются типы семейных конфликтов, социально-психологические факторы, 

приводящие к разводу. 

4054 

П 86 

27 (12) 

Психологічна допомога батькам / Упор. О.Плавник. – К.: Шкільний світ, 2002. – 112 с. 

Універсальний порадник психологам, який допоможе в організації і проведенні 

просвітницької роботи з батьками. 

2745 

С 38 

27 (12) 

Синягина Н.Ю. Психолого-педагогическая коррекция детско - родительских отношений. - М.: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 96 с. 

Рассмотрены основные причины проблем детско-родительских отношений и методы их 

коррекции. 

1232 

Т 35 

27 (12) 

Терлецька Л.Г. Психологія зрілості: практикум: Навчальний посібник. – К.: Плавник, 2006. – 

144 с. 

У посібнику надано матеріали для психодіагностичного вивчення віку зрілості особистості. 

Важливим чинником , що забезпечує надійність і валідність психологічного діагнозу 

властивостей особистості віку зрілості, є розробка та практичне застосування 

психодіагностограм. 
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4058 

Т 45 

27 (12) 

Титаренко Т. Життєві кризи: технології консультування. Друга частина - К.: Главник, 2007. – 

176 с. 

У книжці запропоновано способи психологічної допомоги людині, що переживає життсні 

кризи протягом всього життя, від кризи народження до кризи вмирання. Розглянуто технології 

консультування вагітних, молодих батьків, дітей раннього, дошкільного, молодшого 

шкільного, підліткового віку, їхні вчителів. Визначено шляхи подолання криз зрілого та 

похилого віку, криз, що супроводжують тяжке соматичне захворювання. 

4528 

Т 45 

27 (12) 

Титаренко Т. Життєві кризи: технології консультування. Перша частина - К.:Главник, 2007. - 

С.144. 

У книжці розглянуто особливості кризового психологічного консультування. Значну увагу 

приділено вимоїни до кризового консультанта, стилю його роботи та профілактиці 

професійного вигоряння. Читач знайде всебічну характеристику життєвої кри^и, типових 

ставлень людини до неї, технік життя у складних умовах та можливостей самоопанування. 

Книжка є першою частиною навчального посібника, присвяченого технологіям надання 

психологічної допомоги. 

4557 

У 63 

27 (12) 

Уоллес В. Психологическая консультация / В. Уоллес, Д.Холл. – СПб.: Питер, 2003. – 544 с. 

Книга представляет собой отдельную область психологической практики – консультацию. В 

отличии от психологического консультирования, подразумевающего дидактические 

отношения «психолог-клиент», консультация, скорее, ориентированная на триадические: 

«психолог (консультант) – консультируемый – клиент». 

3584 

Х 987 

27 (12) 

Хухлаева О. В. Основы психологического консультирования и психологической коррекции: 

учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений / О. В. Хухлаева. — 5-е изд., стер. — М.: 

Издательский центр «Академия», 2008. - 208 с. – друк. вар., елек. вар. 

В пособии изложены теоретические и методические ослопы психологической поддержки 

людей разных возрастов. Подробно рассмотрены содержание функции, структура 

психологического здоровья как цели психологической поддержки. Описаны технологии 

психологической поддержки детей, подростков, людей среднего и пожилого возраста. 

Показана специфика психологической помощи в периоды основных кризисов взрослости. 

4369 

Ч 45 

27 (12) 

Чернявская А.П. Психологическое консультирование по профессиональной ориентации. – М.: 

ВЛАДОС, 2001. – 96 с. 

Программа психологического консультирования направлена на повышение уровня 

профессиональной зрелости, т.е. способности сделать профессиональный выбор, используя 

при этом собственные ресурсы и имеющуюся информацию.елек. вар. 
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1986 

Ч 45 

27(12) 

Чернявская А.П. Психологическое консультирование по профессиональной ориентации. - М.: 

Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2001. - 96 с. – елек. вар. 

Программа психологического консультирования направлена на повышение уровня 

профессиональной зрелости, т. е. способности сделать профессиональный выбор, используя 

при этом собственные ресурсы и имеющуюся информацию. Программа включает в себя 

описание особенностей ситуации выбора и принятия решения, правила работы с группой и 

программу занятий. 

б/н (ІПСП) 

Ш 76 

27 (12) 

Шнейдер Л.Б. Пособие по психологическому консультированию: Учеб. пособ. – М.: Ось-89, 

2003. – 272 с. 

Основное внимание в книге уделяется построению консультативной ситуации, организации 

взаимодействия в диаде «консультант-клиент», личностному, теоретическому и 

психотехническому самоопределению психолога-консультанта; раскрывается содержание, 

структура и динамика процесса консультирования, отрабатываются приемы диалогического 

общения. 

3362 

Ш 76 

27(12) 

Шнейдер Л.Б., Вольнова Г.В., Зыкова М.Н. Психологическое консультирование. Учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений. Серия "Серебряная сова". — М.: Ижица, 

2002. — 224 с. – елек. вар. 

В предлагаемом пособии по психологическому консультированию отдельные компоненты 

практического обучения объединяются в целое на основе единой модели профессиональной 

идентичности. Это позволяет студентам тренироваться одновременно как в плоскости 

поведения, профессиональных действий, межличностных отношений, так и в когнитивной 

плоскости, основу чего составляет обзор консультативной психологии. 

Цель данного пособия — создание условий для выработки каждым участником своего 

профессионального стиля, осознания своих профессиональных возможностей, определения 

путей профессионального роста. В практической части используются разнообразные средства 

активного психологического обучения для решения триединой задачи: понимания своего 

профессионального "Я", принятия себя в профессии, управления своим профессиональным 

поведением и профессиональным развитием. 

В пособии содержатся как оригинальные, так и заимствованные и модифицированные 

упражнения других авторов. Количество упражнений и заданий оставляет диапазон для 

личного выбора и творческой импровизации организатора. В конце пособия приведены зада-

ния для самостоятельной работы и тесты для контроля знаний студентов, которые могут 

выполняться участниками самостоятельно. 

б/н (ІПСП) 

Ш 76 

27 (12) 

Социально-психологическая и консультативная работа с семьей: Хрестоматия / Сост. Л. Б. 

Шнейдер: В 2ч. — М.: Издательство Московского психолого-социального института; 

Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2004. — Ч. I. — 728 с.  
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Данное издание, состоящее из двух частей, содержит материалы, посвященные различным 

видам социально-психологической помощи семье. В первой части освещаются проблемы 

внутрисемейных, супружеских, в том числе сексуальных, отношений; воспитания детей; 

особенности взаимодействия с семьей учителей, домашних педагогов, воспитателей детских 

дошкольных учреждений; вопросы подготовки молодежи к браку и семейной жизни. Вторая 

часть посвящена психотерапевтической работе с семьей; консультированию семьи на разных 

этапах и в различных ситуациях; горю в семье; алкоголизму; анализу мифов, семейных игр и 

сценариев. 

2202 

Ш 76 

27 (12) 

Социально-психологическая и консультативная работа с семьей: Хрестоматия / Сост. Л. Б. 

Шнейдер: В 2ч. — М.: Издательство Московского психолого-социального института; 

Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2004. — Ч. IІ. — 712 с.  

Данное издание, состоящее из двух частей, содержит материалы, посвященные различным 

видам социально-психологической помощи семье. В первой части освещаются проблемы 

внутрисемейных, супружеских, в том числе сексуальных, отношений; воспитания детей; 

особенности взаимодействия с семьей учителей, домашних педагогов, воспитателей детских 

дошкольных учреждений; вопросы подготовки молодежи к браку и семейной жизни. Вторая 

часть посвящена психотерапевтической работе с семьей; консультированию семьи на разных 

этапах и в различных ситуациях; горю в семье; алкоголизму; анализу мифов, семейных игр и 

сценариев. 

03 

 

27(13) Психоаналіз 

Б 85 

27 (13) 

Боснак Р. В миpе сновидений. // ж-л "Hаука и pелигия", №№ 7, 10,  1990. – елек. вар.  

Впеpвые на pусский  язык пеpеведена книга амеpиканского психоаналитика  Робеpта  

БОСHАKА  "В  миpе  сновидений".  Мы пpедлагаем несколько глав из нее. 

б/н (ІПСП) В 24 

27 (13) 

Введение в психоанализ. З. Фрейд. Перевод Г.В.Барышниковой. Литературная редакция 

Е.Е.Соколовой и Т.В.Родионовой СПб., Алетейя СПб, 1999. – елек. вар.  

б/н (ІПСП) 

Е 69 

27(13) 

Эрик Берн. Введение в психиатрию и психоанализ для непосвященных. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

К 47 

27 (13) 

Классический психоанализ и художественная литература / Сост. В.М. Лейбина. – СПб.: Питер, 

2002. – 448 с. 

В настоящем издании представлены работы классиков зарубежного психоанализа, 

аналитической психологии, характер анализа, гуманистического психоанализа, а также 

отечественных авторов, деятельность которых относится к раннему периоду развития 

психоанализа в России, дающие психоаналитическую трактовку конкретных художественных 

произведений. 
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4155 

К 95 

27(13) 

Куттер П. Современный психоанализ. Санкт-Петербург 1997. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

О-86 

27 (13) 

Отечественный психоанализ / Сост. В.М. Лейбина. – СПб.: Питер, 2001. – 448 с. 

Хрестоматия полезна для повышения общего уровня образования, так и для последующего 

глубокого и всестороннего изучения психоаналитической теории и практики, для лучшего 

понимания исторической линии развития психоаналитических идей в России. 

4163 

П 86 

27 (13) 

Психоаналіз: історія, теорія, мистецька практика: Навч. посіб. – К.: Либідь, 2002. – 255 с. 

У навчальному посібнику відтворено логіку становлення та розвитку психоаналізу, розглянуто 

засади психоаналітичної теорії, її мистецтвознавчу модифікацію. Аналізуються особливості 

трансформації ідей Фрейда та його послідовників у творчості представників експресіонізму та 

сюрреалізму. Чимало місця приділено проблемі “Фрейд і слов’янський гуманізм”. 

2555; 3677 

Р 90 

27 (13) 

Руткевич А.М. Психоанализ. Истоки и первые этапы развития: Курс лекций. – М.: ИНФРА-М, 

1997. – 352 с. 

В книге основное внимание уделяется генезису психоанализа, а также первым этапам его 

развития. 

1250 

Т 35 

27 (13) 

Терлецька Л. Технологія самоаналізу. — К.: Главник, 2005. — 96 с.  

Людина завжди має у своєму досвіді карту, модель, тобто суб'єктивне переживання 

навколишнього світу. Дуже важливо аналізувати, розуміти свою модель (карту) світу. Модель, 

яку ми створюємо, дозволяє осмислювати наш власний досвід. Моделі не слід оцінювати з 

погляду того, гарні вони чи погані, а тільки щодо корисності — некорисності для успішної і 

творчої взаємодії зі світом навколо нас.  

3984 

Ф 86 

27(13) 

Фрейд. З. Введение в психоанализ. Лекции 16-35. - СПб., Алетейя, 1999. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

Ф 86 

27(13) 

Фрейд. З. Введение в психоанализ. Лекции 1-15.- СПб., Алетейя СПб, 1999. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

Ф 86 

27(13) 

Анна Фрейд Введение в детский психоанализ– елек. вар. 

б/н (ІПСП) 
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Ф 91 

27 (13) 

Фромм Э. Гуманистический психоанализ / Сост. и ред. В.М. Лейбина. – СПб.: Питер, 2002. – 

544 с. 

В предлагаемой хрестоматии предоставлены работы известного психоаналитика, психолога и 

философа Э. Фромма. 

2065 

Х 79 

27 (13) 

Хорни К. Самоанализ: Психология женщины. Новые пути в психоанализе. – СПб.: Изд-во С.-

Петерб. ун-та, 2000. – 512 с. 

Это первое практическое руководство по психоанализу, которое может помочь людям 

преодолеть собственные проблемы. 

1476 

Ш 83 

27 (13) 

Шпиц Р. Психоанализ раннего детского возраста. – М.: ПЕР СЭ; СПб.: Университетская 

книга, 2001. – 159 с. 

Особое место в книге уделяется начальной стадии семантической и вербальной коммуникации 

ребенка и возникновннию семантического жеста «нет» - первого целенаправленного акта 

человеческой коммуникации. 

1602 

Ю 49 

27(13) 

Юнг К., Нойманн Є. Психоанализ и искусство. НИТЦ "СОНАР" – 1998. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

 

27 (14) Політична психологія  

А 65 

27 (14) 

Андреев А.Л. Политическая психология. М.: «Весь мир», 2002. – 240 с. – елек. вар. 

Книга дает представление о предмете политической психологии. Каковы механизмы и 

закономерности формирования образов политической реальности? Как связанны 

политическое сознание и язык? Насколько сильно воздействует социально-историческая среда 

на политическую ориентацию людей? Эти, и многие другие вопросы, касающиеся 

психологических аспектов политической деятельности и проблем лидерства, автор 

рассматривает, привлекая обширный фактический материал и новейшую литературу.  

б/н (ІПСП) 

Г 61 

27 (14) 

Головатий М.Ф. Політична психологія: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2001. – 136 с. 

У посібнику розглядається феномен “політична психологія” як мало досліджена в Україні 

наукова та прикладна дисципліна. Розкриваються суть, предмет і метод політичної психології, 

її структура, особливості та основні форми виявлення. 

1335 

Д 36 

27(14) 
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Деркач А. А., Политическая психология: Учебное пособие для вузов / Под общей ред. А.А. 

Деркача, В.И. Жукова, Л.Г. Лаптева. - М.: Академический проект, Екатеринбург: Деловая 

книга, 2001. - 858 с. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

Д 67 

27 (14) 

Донченко О, Романенко Ю. Архетипи соціального життя і політика (Глибинні регулятиви 

психополітичного повсякдення): Монографія. – К.: Либідь, 2001. – 334 с. 

Книгу присвячено проблемам поза індивідуального, над особистісного буття людських 

спільнот, архетипової детермінації української та російської псих окультур. Поширення нині в 

Україні та Росії різноманітних масових форм психопатологічної поведінки автори пов’язують 

із двома головними чинниками: політичним насильством (невідповідністю визначеного для 

соціуму шляху його глибинній природі) і негативним впливом візантинізму на психосоціальні 

конструкти. 

1341 

І-73 

27 (14) 

Інтеграційні процеси в суспільстві та політичний вибір особистості: Монографія / За ред. В.П. 

Казміренка. – К.: Міленіум, 2008. – 360 с. 

У монографії представлено результати соціально-психологічного дослідження проблем 

політичного вибору особистості, сфери соціально-політичної свідомості та чинників, що 

зумовлюють її прояви в інтеграційних процесах, які відбуваються у суспільстві. Аналізуються 

психологічні механізми, що забезпечують включення особистості в процеси соціальної 

життєдіяльності, громадської участі, соціально-психологічної ідентифікації. 

865 (ІПСП) 

0-56 

27(14) 

Ольшанский Д.В. Основы политической психологии. — Екатеринбург: Деловая книга, 2001. 

— 496 с. – елек.вар. 

Данная книга представляет собой впервые осуществленное в России систематическое учебное 

изложение основных слагаемых новой науки, политической психологии. От ее предмета и 

задач, через психологию личности, малых и больших групп, а также психологии масс в 

политике, до исследовательских методов и прикладного использования, читателю предстает 

широкая панорама роли и потенциала «человеческого фактора» в политике. Книга написана на 

основе многолетнего опыта практической, исследовательской и преподавательской работы 

автора в нашей стране и за рубежом, в том числе чтение курсов политической психологии в 

Институте общественных наук, МГИМО МИД РФ, в ряде зарубежных университетов. 

б/н (ІПСП) 

О-56 

27 (14) 

Ольшанский Д. В. Основы политической психологии. — Екатеринбург: Деловая книга, 2001. 

— 496 с. 

Данная книга представляет собой впервые осуществленное в России систематическое учебное 

изложение основных слагаемых новой науки, политической психологии. От ее предмета и 

задач, через психологию личности, малых и больших групп, а также психологии масс в 

политике, до исследовательских методов и прикладного использования, читателю предстает 

широкая панорама роли и потенциала «человеческого фактора» в политике.  

1246 
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О-56 

27 (14) 

Ольшанский Д.В. Политическая психология. – СПб.: Питер, 2002. – 576 с. 

В учебнике детально рассматриваются предмет и задачи политической психологии; влияние 

на нее психологии личности, малых и больших групп, психологии масс в политике; подробно 

изложены исследовательские методы и возможности их прикладного использования. 

2835 

О-56 

27(14) 

Ольшанский Д.В. Психология современной российской политики: Хрестоматия по 

политической психологии. – Екатеринбург: Деловая книга, М.: Академ. Проект, 2001. – 656 с. 

Это сборник статей, отражающих наиболее существенные, узловые моменты всех тем 

политической психологии как науки и иллюстрирующих их конкретным материалом из 

современной политики. 

1751 

П 33 

27 (14) 

Пірен M.I. Основи політичної психології: Навчальний посібник. — К.: Міленіум, 2003. — 418 

с. 

Книги серії «Бібліотека державного службовця» видаються в рамках спільного видавничого 

проекту Української Академії державного управління при Президентові України, Академії 

Дистанційної Освіти та видавництва «Міленіум». 

264 (ІПСП) 

П 50 

27 (14) 

Политическая психология: Учеб. пособ. для вузов / Под общ. ред. А.А.Деркача, В.И. Жукова, 

Л.Г. Лаптева. – М.: Академпроект, 2001. – 858с. 

Главный лейтмотив учебного пособия – системное представление научно обоснованных 

теоретических и прикладних основ политической психологи, которые актуальны для 

широкого круга современных специалистов. В книге изложен обобщенный материал по новой 

отрясли отечественной психологи, в том числе конкретные положення, выводы и 

рекомендации по использованию потенциала политической психологи в практической 

деятельности профессионалами различных сфер труда. 

806 

П 78 

27 (14) 

Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави: 

Зб. наук. праць / За заг.ред. М.М.Слюсаревського – К., 2007. – Вип. 5-6. – 336 с. 

Автори вміщених у збірнику статей досліджують психоаналітичне підгрунтя соціально-

політичних процесів, історичні та етнічні аспекти політико-психологічної проблематики. 

1048 (ІПСП) 

Р 18 

27 (14) 

Райгородский Д.Я. Психология и психоанализ власти. Т.1. Хрестоматия. – Самара: 

Издательский Дом "БАХРАХ", 1999. – 608с. – елек. вар.  

Это первая отечественная хрестоматия по психологии власти.  

Власть и свобода, власть и насилие, власть и авторитет, власть и личность. Что скрывается за 

многогранным феноменом власти, феноменом господства одного над другим, личности над 
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массами, лидера над ведомыми? Об этом книга, адресованная психологам, социологам, 

политологам, профессиональным политикам, широкому кругу профессионалов, для которых 

актуальны проблемы власти и лидерства 

б/н (ІПСП) 

Р 18 

27 (14) 

Райгородский Д.Я. Психология и психоанализ власти. Т.2. Хрестоматия. – Самара: 

Издательский Дом "БАХРАХ", 1999. – 576 с. – елек. вар.  

Власть и свобода, власть и насилие, власть и авторитет, власть и личность. Что скрывается за 

многогранным феноменом власти, феноменом господства одного над другим, личности над 

массами, лидера над ведомыми? Об этом книга, адресованная психологам, социологам, 

политологам, профессиональным политикам, широкому кругу профессионалов, для которых 

актуальны проблемы власти и лидерства 

б/н (ІПСП) 

Ф 91 

27 (14) 

Фролов П.Д. Технології і методики прогнозування наслідків інформаційного впливу на 

політичні установи старшокласників: Методичний посібник. – К.: Міленіум, 2008. – 96 с. 

Посібник знайомить з існуючими нині методичними засобами вивчення політичних настанов 

особистості, а також способами прогнозування інформаційного впливу на них. 

866 (ІПСП) 

 

27(15) Психокорекція 

Б 15 

27(15) 

Бадмаев С.А. Психологическая коррекция отклоняющегося поведения школьников /Под ред. 

А.Л.Гройсман. - 4-е. изд. – М.: Магистр, 1999. – 96 с. - .елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

Д 68 

27 (15) 

Допоможемо нашим дітям! Психологічні аспекти проблем неповнолітніх: профілактика та 

корекція – К., 2001 

356 (ІПСП) 

Д 79 

27(15) 

Дубровина И. В. Психокоррекционная и развивающая работа с детьми: Учеб. пособие для 

студ. сред. пед. учеб. заведений / И.В.Дубровина, А. Д. Андреева, Е.Е.Данилова, Т. В. Вох-

мянина; Под ред. И.В.Дубровиной. – М.: Издательский центр «Академия», 1998. -160 с.. – 

елек.вар. 

В пособии излагаются основные принципы, раскрывается содержание, показана организация 

психолого-педагогической коррекции в современной школе. Представлена система 

коррекционной и развивающей работы с детьми старшего дошкольного и младшего школь-

ного возраста. 

б/н (ІПСП) 

К 66 

27 (15) 

Корекційна робота психолога / Упор. О. Плавник. – К.: Шкільний світ, 2002. – 112 с. 



845 

 

Запропоновані психологічні тренінги сприяють формуванню адекватного ставлення учасників 

до себе й оточуючих, усвідомленню і тренуванню навичок відкритого чи метафоричного 

вираження своїх потреб, бажання моделей життя. 

2743 

К 89 

27 (15) 

Кузікова С. Вікова психокорекція. - Главник, 2008. — с 144.  

У посібнику висвітлюється питання психологічної корекції розвитку особистості дітей, 

підліткїи, юнацтва. Розглядаються теоретичні основи психокорекційної практики, 

викладаються методи корекції пізнавальної діяльності в дитячо-юнацькому ріці.  

4565 

К 89 

27 (15) 

Кузікова С.Б. Основи психокорекції: навч. посіб. / С.Б. Кузікова. – К.: Академвидав, 2012. – 

320 с.  

У пропонованому навчальному посібнику викладено теоретичні основи та передумови 

психокорекційної практики, методи корекції пізнавальної, емоційно-вольової сфер і поведінки 

особистості. Психокорекційний вплив проаналізовано з позицій триєдиного принципу 

особистісного саморозвитку в психологічній корекції. 

1444 (ІПСП) 

М 54 

27 (15) 

Методы эффективной психокоррекции: Хрестоматия / Сост. К.В.Сельченок. – Минск: 

Харвест, 1999. – 816 с. 

Главная задача хрестоматии – помочь читателям-непрофессионалам разобраться в механизмах 

управления человеческой психики. На основе такого анализа каждый читатель сможет 

выбрать психологические инструменты, наиболее подходящие лично для него. 

3694 

М 60 

27 (15) 

Мілютіна К. Форми психокорекційного впливу, - К.: Главник, 2007. — 143 с. 

У посібнику представлено технологію иснхокорекціііної роботи практичного психолога та 

основ його комиетентності з цього напрямку роботи. Книга не виключає симостійного 

думання та планування в ході роботи із своїми клієнтами, а запрошує до структування власних 

дій. 

4535 

О-26 

27 (15) 

Обухов Я. Основи символдрами. Вступ до основного ступеня. – К., 2007. – 112 с. 

У посібнику представлено досвід психокорекційної роботи за методом симводрами. 

4572 

О 73 

27(15) 

Осипова А.А. Общая психокоррекция Учебное пособие для студдентов вузов. - М.: ТЦ 

«Сфера», 2000.- 512с. - елек.вар. 

Впервые читателю предлагается пособие, дающее целостное системное представление о 

психокоррекционной работе психолога. Автор анализирует основные модели психокоррекции, 
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рассматривает ее виды, цели и задачи. Анализ теоретических подходов сопровождается 

описанием конкретных методик и технологий. 

б/н (ІПСП) 

О-74 

27 (15) 

Осипова А.А. Общая психокоррекция: Учебное пособие для студентов вузов. — М.: ТЦ 

Сфера, 2007. — 512 с. 

Впервые читателю предлагается пособие, даюшее целостное системное представление о 

психокоррекционной работе психолога. Автор анализирует основные модели психокоррекции, 

рассматривает ее виды, цели и задачи. Анализ теоретических подходов сопровождается 

описанием конкретных методик и технологий. 

4415; 4513 

П 86 

27 (15) 

Психологическая работа с детьми, лишенными родительского попечительства: Книга для 

психологов.  / Фурманов И.Д., Аладьин А.А., Фурманова Н.В. — Мн.: «ТЕСЕЙ», 1999. — 

224с. – елек. вар. 

В книге представлены материалы, описывающие особенности психического развития и 

поведения депривированного ребенка, даны педагогические рекомендации по преодолению 

личностных и поведенческих затруднений у детей, а также изложены некоторые методики 

психологической диагностики и коррекции детских и родительских проблем. 

б/н (ІПСП) 

Т 35 

27 (15) 

Терлецька Л. Психокорекція засобами малюнку. — К.:Главник, 2007.— с.144 

У посібнику представлено аналіз теорії і практики психодіагностики і корекції засобами 

малюнку. Графічні зображення дозволяють дитині перейти від переживання первісної втрати, 

страждань до відновлення самоконтролю, самооцінки і гарного настрою, а також розкривають 

розуміння зв'язків особистості зі світом, особливостей її поведінки, емоційного стану тощо. 

227 (ІПСП); 259 (ІПСП) 

Я 92  

27(15)  

Яценко Т. С. Психологічні основи групової психокорекції: Навч. посібник. — К.: Либідь, 

1996. —264 с. – елек.вар. 

У посібнику висвітлено теоретичні основи, організаційні принципи й методи групової 

психокорекції, загальні тенденції захисної поведінки на макро-, мезо- та мікрорівнях, що 

об'єктивуються на емпіричному матеріалі комплексу тематичних психомалюнків. 

б/н (ІПСП) 

Я 92 

27 (15) 

Яценко Т. С. Основи глибинної психокорекції: феноменологія, теорія і практика: Навч. посіб. 

— К.: Вища шк., 2006. - 382 с. 

Розкрито теорію глибинної психокорекції за методом активного соціально-психологічного 

навчання (АСПН), що проілюстровано феноменологією психокорекційного процесу. 

Висвітлено прикладні аспекти застосування АСПН у школі, а роботі з підлітками і вчителями, 

а також батьками. Подано методики роботи з предметними моделями (іграшками), казками, 

семантикою висловлювань. 

4440 



847 

 

Я 92 

27 (15) 

Яценко Т., Іваненко Б., Евтушенко І. Глибинна психокорекція та упередження психічного 

вигорання. Частина 1, — К.: Главник, 2008.— с.176  

У посібнику висвітлено феномен психічного вигоряння психолога й обґрунтовано 

необхідність глибин попсихологічної корекції особистості психолога-практика з метою 

упередження професійного вигоряння, висвітлено передумови групової роботи за методом 

активного спеціально-психологічного навчання (АСПН), розробленого академіком АПН Укра-

їни Т. С. Яценко, представлено поєднання психокорекції та виховних заходів у підготовці 

майбутніх психологів-практиці в, подано новий погляд на феномен психологічного вигоряння 

в аспекті його взаємозв'язку з внутрішньою суперечливістю асихіки, особистісною 

проблематикою суб'єкта. 

4558 

Я 92 

27 (15) 

Яценко Т.С. Теорія і практика групової психокорекції: Активне соціально-психологічне 

навчання: Навч.посіб. – К., 2004 – 679 с. 

Висвітлено теоретичні й методичні передумови групової психокорекції шляхом активного 

соціально-психологічного навчання (АСПН). Подано зразок занять цілісного курсу АСПН із 

системою методик.  

1147 (ІПСП) 

 

27 (16) Прикладна психологія 

Б 55 

27 (16) 

В.М. Бехтерев. Объективная психология Москва «НАУКА», 1991. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

Б 75 

27 (16) 

Бодров В. А. Информационный стресс: Учебное пособие для вузов. – М.: ПЕР СЭ, 2000. – 352 

с. – елек. вар. 

В монографии представлены материалы экспериментально-теоретического изучения 

информационного стресса человека-оператора, как одного из видов профессионального 

стресса психологической природы. Излагаются сведения о развитии теорий психологического 

и профессионального стресса, обсуждаются вопросы понятийного аппарата и природы 

информационного стресса. Проводится анализ данных о причинах, механизмах формирования 

и проявлениях информационного стресса, личностной обусловленности его развития, методах 

и моделях изучения. В книге приводятся результаты экспериментального изучения некоторых 

аспектов информационного стресса. 

б/н (ІПСП) 

Б 75 

27 (16) 

Бодров В.А., Орлов В.Я. Психология и надежность: человек в системах управления техникой. 

— М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 1998. — 288 с. – елек. вар. 

В монографии представлены материалы теоретико-экспериментальных исследований узловых 

вопросов проблемы надежности человека-оператора. Проведен анализ современного 

состояния проблемы. Обосновано содержание понятия функциональной надежности. Описаны 

причины ошибочных действий оператора и дана классификация ошибок и их причин по 
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«личному» и «групповому» фактору. Установлена связь надежности с компонентами 

психологической системы деятельности. Изложены экспериментальные материалы изучения 

механизмов регуляции надежности и ее обеспечения при создании и эксплуатации систем 

управления. 

б/н (ІПСП) 

Б 79 

27 (16) 

Болотова А.К. Прикладная психология: Учеб. для вузов / А.К.Болотова, И.В. Макарова. – М.: 

Аспект Пресс, 2001. – 383 с. 

Учебник представляет собой хорошо организованную методическую базу для 

университетской подготовки практических психологов в самых различных областях – от 

возрастного консультирования и диагностико - коррекционной работы до маркетинга, 

рекламы и управления персоналом. 

1718 

Д 53 

27 (16) 

Дмитриева М.А., Крылов А.А., Нафтельев А.И. Психология труда и инженерная психология. – 

134 с. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

З 49 

27 (16) 

Зелинский А.Ф. Криминальная психология. – К.: Юринком Интер, 1999. – 240 с. – елек. вар. 

Книга содержит первый в Украине систематизированный анализ актуальных вопросов 

психологии преступного поведения: личности преступника, мотивации антиобщественной 

поведения, корыстной и агрессивной преступности. Высокий научно-теоретический уровень 

исследования сочетается с живым образным стилем изложения. 

б/н (ІПСП) 

К 69 

27 (16) 

Н. К. Корсакова, Л.И. Московичюте. Клиническая нейропсихология. – М.: МГУ, 1988. – 113 с. 

– елек. вар. 

В учебном пособии отражены основные разделы клинической нейропсихологии на 

современном этапе ее развития. В систематизированном виде представлены различные 

синдромы нарушения психических функций при опухолевой и сосудистой патологии мозга. 

Особое внимание уделено описанию вариантов расстройств психической деятельности, 

связанных с локализацией патологического процесса в левом или правом полушариях мозга. 

Обоснована значимость нейропсихологического подхода в решении самого широкого круга 

диагностических задач в общем контексте медицинской психологии. 

б/н (ІПСП) 

О 75 

27 (16) 

Основы специальной психологии: Учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений / Л. В. 

Кузнецова, Л. И. Переслени, Л. И. Солнцева и др.; Под ред. Л. В. Кузнецовой. —  М.: 

Издательский центр «Академия», 2002. — 480 с. – елек. вар. 

В учебном пособии излагаются история возникновения специальной психологии как отрасли 

психологической науки и практики, методологические вопросы специальной психологии, 

связанные с современным пониманием нормального и отклоняющегося развития, проблемы 

организации специальной психологической помощи и психокоррекционной работы в системе 
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образования, даны клинико-психолого-педагогические «портреты» детей с различными 

отклонениями в психофизическом развитии 

б/н (ІПСП) 

П 69 

27 (16) 

Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии: Учеб. пособ.- 2-е изд., 

доп. и перераб. / В.Д. Балин, В.К. Гайда, В.К. Гербачевский; Под общей ред. А.А. Крылова, 

С.А. Маничева. – СПб.: Питер, 2003. – 560 с.  

Уникальное в своём роде учебное пособие содержит все необходимые для активного усвоения 

психологической теории, приобретения профессинальных навыков, для успешного решения 

практических задач. 

2385 

 

27 (17) Психологічні служби 

Б 19 

27 (17) 

Бакланов К.В. Психологическая служба в педагогическом вузе: опит практической 

деятельности. Монография. М., Московский гуманитарный педагогический институт, 2007. 

Монография посвящена практическим аспектам деятельности психологической службы в 

высшем учебном заведении. В ней отражен опыт работы психологической службы МГПИ 

результаты проведенных исследований, а также взгляды автора на роль и задачи 

психологической службы в педагогическом вузе. 

841 (ІПСП) 

Г 47 

27 (17) 

ГІльбух Ю. 3. Вчитель і психологічна служба школи, — К. : Ін-т психології АПН України, 

1993.— 142 с  

Посібник є своєрідним методологічним вступом до двох серій методичних посібників, що 

видаються науково-практичним центром «Психодіагностика та диференційоване навчання» — 

«Вчитель та психодіаіностика» й «На допомогу шкільному психологу». Розглядається одна з 

актуальних проблем сучасної загальноосвітньої школи—місце і роль педагога у 

функціонуванні психологічної служби школи, його взаємодія з психологом. Останнє перед-

бачає необхідність у найкоротший строк здійснити психологізацію нашого вчительського 

корпусу, зробити «вчительську» психодіагностику основою життєдіяльності шкільного 

організму. 

2093 

Д 79 

27 (17) 

Дубровина И. В. Школьная психологическая служба: Вопросы теории и практики / Науч.-

исслед. Ин-т общей и педагогической психологии Акад. пед. наук. СССР. – М.: Педагогика, 

1991. – 232 с. 

Монография посвящена теоретическим, методологическим и организационным проблемам 

школьной психологической службы. В ней представлены формы и методы работы психолога в 

школе, основные направления и содержание которой способствуют обеспечению 

полноценного психического развития каждого школьника. Даются практические 

рекомендации по организации психологической службы в школе. 

б/н (ІПСП) 

З-41 
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27 (17) 

Збірник нормативно-правових документів психологічної служби та ПМПК системи освіти 

України. / Упоряд. В. Г. Панок, І.І. Цушко, А.Г.Обухівська – К.: Шк. світ. 2008. – 256 с. 

До збірника включені нормативно-правові документи, що регулюють діяльність психологічної 

служби та ПМПК системи освіти України, прийняті до 2008 року. 

б/н (ІПСП) 

Н 10 

27 (17) 

Настільна книга шкільного психолога / Авт.-уклад. О. Є. Марінушкіна. – Х.: Вид-во «Ранок», 

2011. – 288 с. 

У даній книзі містяться нормативні документи щодо роботи психологічної служби ЗНЗ та 

шкільного психолога, рекомендації щодо психокорекційної роботи з учнями, учителями та 

батьками, а також зразки анкет, опитувальників, протоколів аналізу анкетування та 

антистресові вправи. Автор пропонує ознайомитися з прийомами психодіагностики та 

психологічної корекції, з’ясувати причини дезадаптації школярів та способи її подолання. У 

посібнику розкриваються особливості вікової психології, подаються рекомендації стосовно 

роботи з дітьми з ускладненою поведінкою та поради щодо подолання стресу. 

1492 (ІПСП) 

Н 34 

27 (17) 

Науково-методичні засади діяльності психологічної служби: Навчально-методичний посібник; 

В 2 т. / За ред. В.Г.Панка, І.І. Цушка. – К., 2005. – Т.1. – 328 с. 

Навчально-методичний посібник є результатом науково-дослідної роботи Українського НМЦ 

практичної психології і соціальної роботи у 2000-2004 роках за темою «Науково-мстодичні 

засади формування психологічної служби система освіти України». 

315 (ІПСП) 

Н 34 

27 (17) 

Науково-методичні засади діяльності психологічної служби: Навчально-методичний посібник; 

В 2 т. / За ред. В.Г.Панка, І.І. Цушка. – К., 2005. – Т.2. – 284 с. 

Навчально-методичний посібник є результатом науково-дослідної роботи Українського НМЦ 

практичної психології і соціальної роботи у 2000-2004 роках за темою «Науково-мстодичні 

засади формування психологічної служби система освіти України». 

316 (ІПСП) 

П 64 

27(17) 

 Потапова А. В. , Нартова-Бочавер С.К.. Детская психологическая служба. Курс лекций.Часть 

II – М.;МОСУ.2001.,122 с. елек.вар. 

б/н (ІПСП) 

П 69 

27 (17) 

Практичний психолог: дитячий садок // щомісячний спеціалізований журнал, № 0, серпень, 

2012. 

б/н (ІПСП) 

П 69 

27 (17) 

Практичний психолог: школа // щомісячний спеціалізований журнал, № 0, серпень, 2012. 

б/н (ІПСП) 
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П 69 

27 (17) 

Практичному психологу навчального закладу: організація роботи, документація / за ред. В. Г. 

Панка; упоряд.: Н. В. Лунченко, Т. Ш. Червонна. – К.: Шк. світ, 2009. – 128 с. 

Робота психологів-початківців і досвідчених спеціалістів, дошкільних, загальноосвітніх 

закладів та ВНЗ починається з ведення документації. У книжці представлені нормативні 

документи, зразки ведення документації з планування та звітності, графік роботи, нормативи 

часу тощо. 

1498 (ІПСП) 

П 86 

27 (17)  

Психологическая служба в дошкольном учреждении. / Авторы-составители: Н.П. Смелянская, 

Е.И. Кравцова. – Луганск: Янтарь, 2003. – 128 с. 

В данном методическом пособии излагаются основы организации психологической службы в 

дошкольном учреждении, рассматриваются основные направления и виды деятельности 

детского психолога. 

2280 

П 86 

27 (17) 

Психологічна служба та психолого-медико-педагогічні консультації системи освіти України 

(показник розвитку на початок 2007-2008 навчального року) / Лутченко Н.В., Луценко Ю.А., 

Обухівська А.Г., Панок В.Г., Цушко І.І. – К., 2008. – 44 с. 

Перша частина статистичного звіту включає показники розвитку психологічної служби 

системи освіти на початок 2007-2008 навчального року. Представлені таблиці демонструють 

ріст чисельності практичних психологів і соціальних педагогів навчальних закладів у 

порівнянні з минулим навчальним роком; свідчать про освітній і кваліфікаційний рівень, 

результати підвищення кваліфікації і атестації фахівців служби; показують роботу практичних 

психологів і соціальних педагогів з дітьми, батьками та педагогами. У другій частині 

розкривається діяльність психолого-медико-педагогічних консультацій, наведено статистичні 

дані щодо виявлення та діагностичного вивчення дітей з вадами психофізичного розвитку, 

аналізуються виявлені види порушень у дітей, їх поширеність та домінування в різних 

регіонах України. 

б/н (ІПСП) 

П 86 

27 (17) 

Психологічній службі системи освіти України 10 років: здобутки, проблеми і перспективи. 

Матеріали Всеукраїнської ювілейної науково-практичної конференції 22-23 жовтня 2001 р. – 

К., 2002. – 189 с. 

602 (ІПСП) 

П 86 

27 (17) 

Психолог на педраді / Упоряд. О. Главник. – К.: Редакції загально педагогічних газет, 2003. – 

128 с. 

До збірника увійшли матеріали, які доцільно обговорити на засіданнях педагогічної ради. 

б/н (ІПСП) 

Т 86 

27 (17) 

Організація психологічної служби в школі / уклад. Л. В. Туріщева. – Х.: Вид. група «Основа», 
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2012. – 111 с. 

У посібнику розглянуто основні напрямки та види діяльності, сучасні форми та прийоми 

роботи шкільної психологічної служби як невід’ємної складової навчально-виховного 

процесу. 

1491 (ІПСП) 

Ш 67 

27 (17) 

Школьная психологическая служба (пакет информационно-методических материалов) Часть І 

– М., 1991 

б/н (ІПСП) 

 

27 (18) Загальна психологія 

А 19 

27 (18) 

Аверьянов Л.Я. Хрестоматия по психологии. – 151 с. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

Б 86 

27 (18) 

Бочелюк В. Й., Зарицька В. В. Психологія: вступ до спеціальності: Навч. посібник. — К: 

Центр учбової літератури, 2007 - 288 с. 

У навчальному посібнику ролглянуто загальне уявлення про професійну діяльність психолога, 

особливості його самовизначення та професіоналізація студентів — психологів. Також 

розкриваються особистіші диспозиції психолога як основа його готовності до професійної 

діяльності, визначає зміст та структура психологічної готовності такого роду, етичні 

особливості його професійної діяльності, професійна компетентність практичного психолога. 

4404 

В 92 

27 (18) 

Выготский Л.С. Психология. - М .: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2000. – 1008 с. 

В книге собраны все основные работы выдающегося российского ученого, одного из наиболее 

автритетных и известных психологов Выготского Л.С. 

1621 

Г 50 

27 (18) 

Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию: Курс лекций. – М., 2001. – 336 с. – друк. 

вар., елек. вар. 

В учебном раскрываются основные понятия психологической науки, освещаются ее 

важнейшие проблемы и методы. 

1254 

З-14 

27 (18) 

Загальна психологія : навч. посібник / О.Скрипченко, Л.Долинська., З.Огороднійчук та ін. —

К., 1999. – 463 с. 

Навчальний посібник являє спробу представити загальну психологію на основі генетично-

модельного підходу з урахуванням сучасних досягнень української та зарубіжної психології. 

4348 

К 14 

27 (18) 
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Казарновська Г.Б., Долинна О.П. Загальна, вікова і педагогічна психологія: Зб.завдань. – К., 

1990. – 142 с. 

В пособии даны вопросы согласно содержанию тем, предусмотренных программой, задания 

по психологическому анализу текстов и ситуаций, программированные задания, решение 

которых требует нахождения учащимися правильного или наиболее точного ответа среди 

приведенных нескольких ответов. Психологический анализ текстов и ответы учащиеся могут 

давать устно и письменно. 

301 (ІПСП) 

К 15 

27 (18) 

Кайріс О. Д. Практикум із загальної психології: навч. посіб. для студ. ВНЗ / авт..-уклад. О. Д. 

Кайріс. – К.: Київ. ун-т ім.. Б. Грінченка, 2013. – 252 с. 

Навчальний посібник розроблено на основі програми курсу «Практикум із загальної 

психології», складеної за вимогами кредитно-модульної системи. Він містить понад 100 

різноманітних методик, які дають змогу діагностувати основні психічні процеси, властивості 

та стани як у дорослих, так і у дітей.  

1480 (ІПСП) 

К 59 

27 (18) 

Козубовский В. М. Общая психология: методология, сознание, деятельность: Учебн. пособие. 

– Мн.: Амалфея, 2003. – 224 с. 

 Рассматриваются общие вопросы психологического знания, методология и методы 

психологии, психика и сознание человека, психология деятельности, научные направления в 

психологии. Даны естественнонаучные основы психики. Приводятся сведения о 

нетрадиционных направлениях психологического знания – виртуальной психологии и 

психологии аномальных явлений. 

2738 

К 61 

27 (18) 

Коломинский Я. Л. Человек: психология: Кн. для учащихся ст. классов.— 2-е изд., доп.— М.: 

Просвещение, 1986.— 223 с. 

Я. Л. Коломинский — доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедрой общей 

и детской психологии Минского пединститута им. А. М. Горького — является автором ряда 

научных и научно-популярных книг («Психология взаимоотношений в малых группах», 

«Психология детского коллектива», «Человек среди людей», «Беседы о тайнах психики», 

«Познай самого себя» и др.). многие из которых переведены на иностранные языки и языки 

народов СССР. В книге «Человек: психология», адресованной старшим школьникам, Я. Л. 

Коломенский знакомит читателей с основами современной науки психологии, показывает ее 

место в системе других наук о человеке, рассказывает о методах изучения человека. 

Познавательные процессы (ощущение, восприятие, память, мышление и воображение), 

внимание, общение личности, ее особенности — вот вопросы, затрагиваемые в книге, которая 

может служить пособием для проведения факультативных занятий по психологии. 

б/н (ІПСП) 

К 68 

27 (18) 

Корольчук М. С., Крайнюк В. М., Марченко В. М. Психологія: схеми, опорні конспекти, 

методики: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / За заг.  ред. М.С. 

Корльчука. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2007. – 320 с. 
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1146 (ІПСП); 915 (ІПСП) 

К 85 

27(18) 

Крысько В.Г. Общая психология в схемах и комментариях к ним. - М.: Московский 

психолого-социалный институт: Флинта, 1998. - 192с. 

Учебное пособие отражает в обобщенном виде основное содержание общей психологии и 

соответствует государственному общеобразовательному стандарту по этой специальности. 

Материал представлен в виде схем, к которым даются комментарии, что способствует более 

глубокому и прочному усвоению понятий и категорий общей психологии, значительно 

облегчает процесс овладения ее знаниями. 

315 

Л 47 

27 (18) 

Леонтьев А.Н. Лекции по общей психологии. – М.: Смысл, 2001. – 511 с. 

Обработанные стенограммы курса лекций по общей психологии, читавшегося А.Н. 

Леонтьевым в 1973- 75 гг. на факультете психологии МГУ. 

2264 

Л 47 

27 (18) 

Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. – 86 с. - елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

Л 63 

27 (18) 

Лисянська Т.М. Загальна психологія: інформ. забезп. Змісту практ. занять, індивід., самост. 

роботи, модул. контролю знань студентів (спеціалізація «Психологія») / Лисянська Т.М., 

Співак Н.В., Співак Д.М. – К.: Ін-т сучас. підруч., 2007. – 144 с.  

708 (ІПСП) 

Л 86 

27 (18) 

Лурия А.Р. Лекции по общей психологии. – СПб.: Питер, 2006. – 320 с. – друк. вар., елек. вар. 

Лекции Лурия – это универсальный курс по общей психологии и интересны они не только как 

исторический документ. Лекции отличает целостный синтетический подход к дисциплине, 

уровень и форма изложения материала. 

3352 

М 17 

27 (18) 

Максимчук Н. П. Загальна, вікова та педагогічна психологія. Збірник завдань: Навчальний 

посібник для студентів ВНЗ. – Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2008. – 196 с. 

У посібнику подано розробки практичних занять, що включають план проведення заняття та 

методичне забезпечення до нього, а також програмований контроль знань що дозволяють 

поглибити теоретичні знання та засвоїти практичні прийоми діагностування психологічних 

особливостей особистості. 

1114 (ІПСП) 

М 54  

27(18) 

Метод беседы в психологии: Учебное пособие для студентов факультетов психологии высших 

учебных заведений по специальностям 52100 и 020400 — «Психология» / Редактор- 

составитель А. М. Айламазьян. — М.: Смысл, 1999. — 222 с. – елек. вар. 
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В учебном пособии рассматриваются методологические и теоретические проблемы метода 

беседы в психологии> приводятся варианты конкретных заданий для практического курса. 

Реализуется подход к психологической беседе как совместной деятельности, благодаря 

которой происходят прогрессивные трансформации личности. Психологическая беседа 

рассматривается как метод исследования, метод диагностики и психологической помощи. 

б/н (ІПСП) 

Н 50 

27 (18) 

Немов Р.С. Психология: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений: В 3 кн. — 4-е изд. — М.: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. — Кн. 3: Психодиагностика. Введение в научное 

психологическое исследование с элементами математической статистики. — 640 с. – елек. вар. 

Третья книга учебника состоит из двух частей. Первая часть содержит основы 

психодиагностики и включает описание более 120 стандартизированных и проверенных 

психодиагностических методик, предназначенных для исследования детей от 2-3 до 16-17 лет, 

а также учителей, родителей. Во второй части имеются сведения по организации и 

проведению научного психологического исследования и дается описание методов 

математической статистики. 

б/н (ІПСП) 

Н 50 

27 (18) 

Немов Р.С. Психология: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений: В 3 кн. — 4-е  изд. — М.: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – Кн. 1: Общие основы психологии. — 688 с.  – елек. вар. 

Учебник подготовлен в соответствии с новой программой по психологии, рассчитанной на 250 

аудиторных часов, т. е. на изучение психологии в течение четырех семестров. Книга 1 

содержит общие основы психологических знаний, а также знания из области 

психофизиологии, психологии человеческой деятельности и познавательных процессов, 

психологии личности, межличностных отношений, социальной психологии, истории 

психологии. 

б/н (ІПСП) 

Н 50 

27 (18) 

Немов Р.С. Психология: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений: В 3 кн. — 2-е  изд. — М.: 

Просвещение, 1995. – Кн.2: Психология образования. – 375 с. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

П 14 

27 (18) 

Палмер Д., Палмер Л. Эволюционная психология. Секреты поведения Homo sapiens. – 223 с. – 

елек. вар. 

Эволюционно-психологический подход, позволяет понять и объяснить самые глубокие 

феномены человеческого поведения: любовь и ревность, гневливость и сострадание, дружбу и 

агрессивность, лидерство и альтруизм. Эволюционная психология - современная научная 

дисциплина, изучающая адаптивное значение поведения человека в самых разных социальных 

контекстах. Основными темами книги являются: происхождение человека; эволюция 

человеческого мозга, сознания и языка; брачное, сексуальное, социальное и экономическое 

поведение; истоки орудийной деятельности и искусства. 

б/н (ІПСП) 

П 26 

27 (18) 
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Первушина О. Н. Общая психология: Методические указания. – Новосибирск: Научно-

учебный центр психологии НГУ, 1996. – 85 с. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

П 69 

27 (18) 

Практикум по общей психологии / под.ред.Щербакова А.И. – М., 1979 

399 

П 86 

27(18) 

Психологическая наука в России XX столетия: проблемы теории и истории. Под ред. А.В. 

Брушлинского. — М.: Издательство «Институт психологии РАН», 1997. — 576 с. – елек. вар 

б/н (ІПСП) 

Р 21  

27 (18) 

Рамендик Д.М. Общая психология: Учеб. пособ. - М., 2000. – 117 с. 

276 (ІПСП) 

Р 82 

27 (18) 

Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб.: Питер, 2001. – 720 с. – друк. вар., елек. 

вар. 

Классический труд С.Л. Рубинштейна «Основы общей психологии» относится к числу 

наиболее значительных достижений отечественной психологической науки. Широта 

теоротических обобщений в сочетании с энциклопедическим охватом исторического и 

экспериментального материала, безупречная ясность методологических принципов сделали 

эту книгу настольной для нескольких поколений психологов, педагогов, философов. Несмотря 

на то, что с момента ее первой публикации прошло более полувека, она остается одним из 

лучших учебников по общей психологии и в полной мере сохраняет свою научную 

актуальность. 

1226 

Ч 49 

27 (18) 

Чернышев А. С. Технологии в изучении психологии: Учебное пособие для вузов / 

А.С.Чернышев, Н.Н. Грубенько, С.В. Сарычев. – М.: Педагогическое общество, 2003. – 256 с. 

 В пособии на основе  многолетнего опыта преподавания психологии в педагогическом вузе 

излагаются методические приемы повышения эффективности основных форм учебной 

деятельности преподавателя и студентов на лекциях, семинарских и практических занятиях и 

в процессе руководства самостоятельной работой студентов с учетом современных 

технических возможностей компьютеров, видеотехники и т.п. 

2763 

Ч 56 

27 (18) 

Чеховских М.И. Психология: Учеб. пособие / М.И..Чеховских. — М.: Новое знание, 2003. — 

380 с.  

Доступно изложены ключевые понятия и категории современной психологии. Представлены 

общая, возрастная и педагогическая психология, а также основные разделы социальной. 

Учебный материал соответствует государственным стандартам подготовки учителей-

предметников. 

260 (ІПСП) 
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Ш 90 

27 (18) 

Штерн А.С. Введение в психологию: Курс лекций / А.С. Штерн; Под ред. Л.В. Сахарного, Т.И. 

Ерофеевой, Е.В. Глазановой. – М.: Флинта, 2003. – 312 с. 

Курс лекций представляет собой первое отечественное пособие по введению в психологию 

для студентов-лингвистов и других гуманитарных специальностей. 

2773 

 

27 (19) Історія психології 

В 92 

27 (19) 

Выготский Л. С. Собрание починений: В 6-ти т. Т. 1. Вопросы теории и истории психологи / 

Под ред. А. Р. Лурия, М. Г. Ярошевского. – М.: Педагогика, 1982. – 488 с. – елек. вар. 

Первый том включает ряд работ выдающегося советского психолога Л. С. Выготского, 

посвященных методологическим основам научной психологии и анализирующих историю 

развития психологической мысли у нас в стране и за рубежом. 

б/н (ІПСП) 

В 92 

27 (19) 

Выготский Л. С. Собрание сочинений: В б-ти т. Т.З. Проблемы развития психики/Под ред. А. 

М. Матюшкина.— М.:Педагогика, 1983.—368 с. – елек. вар. 

Третий том включает основное Теоретическое исследование Л. С. Выготского по Проблемам 

развития высших психических функций. Том составили как ранее публиковавшиеся, так И 

новые материалы. Автор рассматривает развитие высших психических функций (внимания, 

памяти, мышления, речи, арифметических операций, высших форм волевого поведения; 

личности и мировоззрения ребенка) как переход «естественных» функций в «культурные», 

который происходит в ходе общения ребенка со взрослым на основе опосредования этих 

функций речью и другими знаковыми структурами 

б/н (ІПСП) 

Д 18 

27 (19) 

Данилюк І. В. Історія психології в Україні: Західні регіони ( остання чверть 19 - перша 

половина 20 століття). – К.: Либідь, 2002. – 152 с. 

У навчальному посібнику висвітлено становлення психологічної думки в Західних регіонах 

України кінця 19 - першої половини 20 століття на засадах культурологічного підходу. 

Розглядаються основні ідеї фундаторів психологічної науки даного регіону. 

3190 

Ж 42 

27(19) 

Ждан А. Н.  ИСТОРИЯ психологии от АНТИЧНОСТИ до НАШИХ ДНЕЙ. Издательство 

МГУ, 1990. - 367 с. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

И 90 

27 (19) 

История психологии. - 3-е изд. / Под ред. П.Я.Гальперина, А.Н.Ждан. - Екатеринбург: Деловая 

книга, 1999. – 480 с. 

Книга является третьим изданием учебного пособия "Хрестоматия по истории психологии. 

Период открытого кризиса" и содержит статьи и фрагменты программных направлений 
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зарубежной психологии- бихевиоризма, гештальтпсихологии, психоанализа, французской 

социологической школы и культурно-исторической психологии. 

526 

К 68 

27 (19) 

Жуков С.М., Жукова Т.В. Історія психології: Навчальний посібник. Видання друге, доповнене, 

виправлене та перероблене — К.:Кондор, 2009.-232 с. 

Історія психології — одна зі складних галузей психологічної науки. Вона містить велику 

кількість інформації, пов'язаної із загальною історією розвитку людства, його культури і, 

нарешті, з самою психологією. 

1170 (ІПСП) 

П 86 

27 (19) 

Психология от первого лица. 14 бесед с российскими учеными. Артамонов В. И. М.: Academia, 

2003. – 408 с. – елек. вар. 

Книга составлена из интервью, взятых автором у ряда исследователей, широко известных в 

научной среде, а подчас и за ее пределами.  

б/н (ІПСП) 

Я 77 

27 (19) 

Ярошевский М.Г. Краткий курс истории психологии: Учеб. пособ. - М.: Международная 

педагогическая академия,1995. – 144 с. 

В пособии кратко рассмотрены этапы развития  психологических знаний и психологии как 

самостоятельной науки, а также представлена эволюция основных школ и направлений. 

2374 

 

27 (20) Пізнавальні процеси 

А 36 

27 (20) 

Айзенк Г. Ю. Проверьте свои способности: Пер. с англ.— М.: Педагогика-Пресс, 1992.— 176 

с. 

Желание испытать свои интеллектуальные возможности родилось едва ли не с появлением 

человека. Как оценить свой интеллект? С помощью каких способов протестировать свои 

способности? Ответ на эти вопросы вы сможете получить, вооружившись лишь бумагой и 

ручкой, с помощью книги классика современной психологии, признанного мастера 

изобретения тестов Ганса Айзенка. 

б/н (ІПСП) 

Б 53 

27 (20) 

Бескова И.А. Эволюция и сознание: (когнитивно-символический анализ). — М., 2001. — 85 c. 

– елек. вар. 

Монография посвящена исследованию вопросов, связанных с проблемой сознания. 

В частности, анализируется логика его возникновения, а также тех когнитивных средств, 

которые основаны на его использовании. В этой связи затрагиваются некоторые вопросы 

формирования человека как вида. Показывается, на каком этапе эволюции и в ответ на какие 

процессы, связанные с трансформацией человека, происходит рождение сознания. 

Рассматривается природа бессознательного. Специальное внимание в монографии уделяется 
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проблеме происхождения естественного языка, а также языка символов. Показывается, как 

последний функционирует в символических текстах и в сновидениях. 

б/н (ІПСП) 

Б 70 

27 (20) 

Блонский П. П. Память и мышление. – СПб.: Питер, 2001. – 288 с. – елек. вар. 

В своей книге «Память и мышление» (1935) Блонский показал, что четыре вида памяти – 

моторная, аффективная, образная и вербальная – представляют собой четыре 

последовательные стадии психического развития человека.  

б/н (ІПСП) 

Б 89 

27 (20) 

Дж. Брунер. Психология познания. За пределами непосредственной информации. Пер. с англ. 

- М.: Прогресс, 1977. – 413 с. – елек. вар. 

Автор - виднейший американский психолог. Книга представляет собой сборник наиболее 

значительных его работ по актуальным проблемам психологии познания. Большой интерес 

представляют его исследования такого познавательного процесса, как восприятие. В работах, 

посвященных мышлению, автор последовательно раскрывает процесс перехода от наглядного 

образа к отвлеченному понятию, приводит результаты своих экспериментов, ставших 

классическими. 

б/н (ІПСП) 

В 26 

27 (20) 

Веккер Л.М. Психика и реальность: единая теория психических процессов. - М.: Смысл, 1998. 

– 685 с. 

Учебное пособие посвящено фундаментальным исследованиям в области природной 

организации психики, связанным с изучением тайны психических явлений, созданием 

концептуального "моста» между мозгом и сознанием. Основные вопросы, рассматриваемые в 

монографии соотношение психического и нервного, внутреннего и внешнего, идеального и 

материального. 

547 

В 35 

27 (20) 

Вертгеймер М. Продуктивное мышление: Пер. с англ. / Общ. ред. С. Ф. Горбова и Б. П. 

Зипченко. Встуд. ст. В. П. Зпн-чепко. — М.; Прогресс, 1987. — 336 с. 

Книга известного немецкого психолога, одного из основателей гештальтпенмшопга, 

посвящсиа исследованию процессов мышления в проблемных ситуациях, требующих 

творческого решения. Автор излагает собственную концепцию развития продуктивного 

творческого мышления посредством актиаиого поиска способов целостиого видения задачи. 

204 (ІПСП) 

В 41 

27(20) 

Выготский Л. С. Мышление и речь. Изд. 5, испр. — Издательство "Лабиринт", М., 1999. — 

352 с. – елек. вар. 

Пятое издание главной книги Л.С.Выготского (1896-1934)» принесшей ему посмертную 

мировую славу, воспроизводит первое (1934) издание. Восстановлены купюры, сделанные во 

втором (1956) и третьем (1982) изданиях, исправлены некоторые опечатки и неточности 

четвертого (1996) издания, возвращено первоначальное единство авторского замысла и стиля. 
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б/н (ІПСП) 

В 64 

27(20) 

Возрастные и индивидуальные различия памяти. Под ред. А. А. Смирнова. М., 

«Просвещение», 1967. - 300 с. 

В книге характеризуются возрастные и индивидуальные различия памяти у детей 

дошкольного возраста, у школьников и у взрослых. Центральное место отводится 

соотношению разных видов и сторон памяти. Рассматривается соотношение между 

непроизвольной и произвольной памятью, запоминанием разных видов материала, быстротой 

и прочностью запоминания, запоминанием, включенным в выполнение разных видов 

деятельности. Значительное внимание уделяется характеристике способов и приемов 

запоминания у детей и у взрослых. 

б/н (ІПСП) 

Г 20 

27 (20) 

Гарибян С. А. Школа памяти (Суперактивизация памяти через возрождение эмоций). М.: 

«Цицеро», 1992. – 64 с. 

Работа посвящена обучению приемам 860н.860м рационального мышления, развитию его 

образности. Суть методики С. Гарибяна сводится к использованию факторов нестандартных 

ситуаций, неординарности, вызывающих в нас положительные эмоции. Овладение 

изложенными в книге навыками поможет любому улучить свою коммуникабельность и 

гибкость мышления. 

б/н (ІПСП) 

Г 47 

27 (20) 

Гільбух Ю.З. Темперамент і пізнавальні здібності школяра – К., 1992. – 216 с. 

2082 

И 46 

27 (20) 

Ильин Е. П. Психология воли. - СПб.: Питер, 2002. - 288 с. 

Учебное пособие посвящено одному из важнейших разделов общей психологии - теории и 

методологии изучения волевых процессов. В книге с авторской позиции проанализированы-

традиционные и новейшие научно-философские, психологические и физиологические 

представления о явлениях волевой сферы человека (в частности, о «силе воли»), прослежены 

закономерности ее развития в онтогенезе, а также ее проявления в различных видах поведения 

и деятельности, рассмотрены вопросы патологии воли. В систематизированном виде в 

пособии представлены малоизвестные психодиагностические методики изучения воли, 

которые могут быть с успехом использованы в практической деятельности специалистов 

системы образования, спортивной и производственно-организационной сферы. 

1854 

И 46 

27 (20) 

Ильин Е. П. Эмоции и чувства. – СПб.: Питер, 2001. – 752с. 

Учебное пособие посвящено теоретическим и методологическим вопросам изучения эмоций и 

чувств человека.  Основное внимание в нем уделяется анализу структуры эмоциональной 

сферы и ее сотавляющих: эмоционального тона, эмоций, эмоциональных свойств личности, 

чувств, эмоциональных типов. 

1700 
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К 47 

27(20) 

Клацкин Р. ПАМЯТЬ ЧЕЛОВЕКА под редакцией д-ра биол. наук Е. Соколова Изд-во «Мир», 

Москва 1978. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

Л 86 

27 (20) 

Лурия А. Р. Маленькая книжка о большой памяти. – 9 с. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

М 42 

27 (20) 

Меерович М. И. Технология творческого мышления: Практ. пособ. / М.И. Меерович, Л.И. 

Шрагина. – Мн.: Харвест, 2000. – 432 с. 

В предлагаемой книге объясняются общие принципы ТРИЗ-теории решения изобретательских 

задач, рассматриваются ее конкретные методы и приемы. Доказано на практике, что ТРИЗ 

позволяет успешно решать задачи любой степени сложности, возникающие в различных 

сферах производства и повседневной жизни. 

1428 

О 74 

27(20) 

Осипова А. А., Малашинская Л. И. Диагностика и коррекция внимания: Программа для детей 

5 – 9 лет. М.: ТЦ Сфера, 2004. – 104 с. – елек. вар. 

В работе подробно описаны виды и свойства внимания, закономерности и нарушения 

развития внимания в дошкольном и младшем школьном возрасте, особенности и методы 

диагностики и коррекционно-развивающей работы с детьми; содержаться подробные 

разработки игр, упражнений и занятий для развития и коррекции внимания.  

б/н (ІПСП) 

П 75 

27 (20) 

Приходько Ю.О. Розвиток відчуттів і сприймань у дітей дошкільного віку. Навчальний 

посібник з психології для студентів ващих навчальних закладів та педагогічних училищ. К.: 

Науковий світ, 2001. 

У навчальному посібнику висвітлено питання особливостей розвитку відчуттів і сприймань в 

дошкільному віці. Здійснено аналіз досліджень сенсорного розвитку дітей, зокрема, зорової, 

слухової, нюхової чутливості. На матеріалах наукових досліджень розкрито особливості 

сприймання дітьми-дошкільниками різних вікових груп простору, часу, форми, величини 

предметів, розміщення їх у просторі, а також сприймання картинки та іншої людини. Показані 

прийоми та методи активізації пронесу розвитку відчуттів і сприймань у дітей дошкільного 

віку в процесі цілеспрямованого навчання та їх повсякденного спілкування з дорослими. 

б/н (ІПСП) 

П 86 

27 (20) 

Психология внимания / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.Я.Романова.- М.:ЧеРо, 2001.- 858с. – 

друк. вар., елек. вар. 

Хрестоматия  позволяет составить представление  как об истории, так и о современном 

состоянии проблем и исследований в области психологии внимания. 

1699 

Р 59 
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27(20) 

Роговин М. С. Проблемы теории памяти. Научно-методическое пособие. М: «Высш. школа», 

1977 г. – 181 с. – елек.вар. 

В книге рассмотрены основные направления в изучении памяти как важнейшей психической 

функции человека, играющей существенную роль в деятельности личности и составляющей 

один из важнейших компонентов ее структуры. Излагаются основные теории памяти, дается 

критика идеалистических взглядов на природу памяти. Общеметодологическая проблематика 

дается на основе философии диалектического и исторического материализма. Анализ проблем 

памяти проводится на фоне развития психологин как экспериментальной, генетической и 

прикладной науки в тесной связи со смежными проблемами. 

б/н (ІПСП) 

С 73 

27 (20) 

Способности и склонности: Комплексные исследования / Под ред. Э. А. Голубевой; Науч.-

исслед. ин-т общей и  педагогической  психологии Акад. пед. паук СССР.— М: Педагогика, 

1989.— 200 с. 

В монографин обобщены многочисленные экспериментальные характеристики способностей 

и склонностей. Представлены три уровня их изучения: психофизиологический, 

психологический и социально-психологический. Приводятся данные о способностях и 

склонностях школьников, проявляющихся в познании, общении н труде. Рассматриваются 

проблемы диагностики и ее практического использования при изучении учащихся. 

215 (ІПСП) 

Х 15 

27 (20) 

Хайкин В.Л. Активность. – М.: Московский психолого - социальный институт; Воронеж: 

Издательство НПО «МОДЕК», 2000. – 448 с. 

Книга предназначена для психологов, социологов, педагогов, студентов факультетов и 

отделений психологии университетов и педагогических вузов. 

2613 

Х 17 

27 (20) 

Халперн Д. Психология критического мышления — СПб.: Издательство «Питер», 2000. — 512 

с. 

Эта книга написана в помощь тем. кто хочет научится думать современно. Опираясь на 

новейшие достижения когнитивной психологии и свой уникальный педагогический опыт, 

Дайана Халперн разработала эффективную программу обучения навыкам (Критического 

мышления». Данная книга может быть широко использована в преподавательской и 

методической работе, окажет неоценимую помощь в самооОраювании, а кроме того является 

своеобразным путеводителем по современной когнитивной психологии. Рекомендуется 

психологам, педагогам, философам, а также всем интересующимся когнитивной психологией, 

психологией творчества, теорией принятия решений. 

234 (ІПСП) 

Х 85 

27 (20) 

Хофман И. Активная память: Эксперимент, исслед. и теории человеч. памяти: Пер. с нем./ 

Общ. ред. и предисл. Б. М. Величковского и Н. К. Корсаковой. — М.: Прогресс, 1986. — 312 с. 

Автор — известный психолог из ГДР, профессор Берлинсного университета. В книге 

исследуется память как активный компонент познания человеком окружающего мира. 
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Обстоятельно излагаются особенности кратковременной и долго временной памяти (свя-

занной с запоминанием и воспроизведением значений слов и понятий). При этом приводятся 

новейшие результаты, полученные автором и его сотрудниками и собственных 

экспериментах. 

203 (ІПСП) 

Х 91 

27(20) 

Хрестоматия по общей психологии. Психология памяти. Под ред. Ю. Б. Гжшенрейтер, В. Я. 

Романова. М., Изд-во Моск. ун-та, 1979. – 272 с. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

Х 91 

27(20) 

ХРЕСТОМАТИЯ ПО ВНИМАНИЮ Под ред. А. Н. ЛЕОНТЬЕВА, А. А. ПУЗЫРЕЯ и В. Я. 

РОМАНОВА, ИЗД-ВО МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, 1976. – елек вар 

Данная хрестоматия представляет собой учебное пособие по курсу общей психологии 

психологических факультетов университетов. Хрестоматия позволяет составить 

представление как об истории, так и о современном состоянии проблем и исследований в 

области психологии внимания. 

б/н (ІПСП) 

Ш 19 

27 (20) 

Шамарина Е. В.. Тарасова О. В. Развитие мышления младших школьников с ЗПР средствами 

математики. Пособие для учителей и специалистов коррекционно-развивающего обучения. – 

М.: ООО «Издательство ГНОМ и Д», 2004. – 120 с. – елек. вар. 

В пособии рассмотрены концептуальные основы коррекционно-развивающего обучения 

младших школьников с задержкой психического развития, а также психологические 

особенности мыслительной деятельности детей рассматриваемой категории. Представлено 

содержание коррекционно-развивающей деятельности в процессе обучения математике, и 

приложения, в которых даны конспекты уроков по математике, разработанные и 

апробированные учителями классов коррекционно-развивающего обучения г. Орла. 

б/н (ІПСП) 

Э 94 

27 (20) 

126 Эффективных упражнений по развитию Вашей памяти. – 31 с. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

 

27 (21) Мотивація 

В 46 

27(21) 

 Вилюнас В. К. Психологические механизмы мотивации человека.— М.: Изд-во МГУ,  1990.—

288 с. – елек. вар. 

В  монографии  рассматриваются конкретные психологические механизмы  и  процессы, 

обеспечивающие развитие мотивации человека. Большое внимание  уделяется вопросу о 

преемственности механизмов  биологической и социальной  мотивации, преобразованию  

процессов, развивающих  природные  потребности, в условиях человеческой психики. 

Обсуждаются   воздействия, изменяющие мотивационные  отношения человека,  

эмоциональные  процессы, лежащие  в основе таких изменений, условия, от которых зависит 

их закрепление, и другие вопросы, имеющие прямое отношение к практике воспитания.    
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б/н (ІПСП) 

З-27 

27 (21) 

Занюк С. Психология мотивации. – К.: Эльга – Н.; Ника-Центр, 2001. – 352 с. 

В книге рассматриваются психологические факторы, влияющие на мотивацию деятельности, 

теория мотивации, практика мотивационных тренингов. 

1227 

И 46 

27 (21) 

Ильин Е. Мотивация и мотивы. – СПб.: Питер, 2003. – 512 с. – друк. вар., елек. вар. 

Учебное пособие посвящено основным вопросам теории и методологии изучения мотивации и 

мотивов человека. Особое внимание в нем уделяется анализу представлений о сущности 

мотива, его структуре и разновидностям. Автор предлагает собственную концепцию 

мотивации и мотивов, базирующуюся на критическом рассмотрении и синтезе имеющихся в 

психологии взглядов на эту проблему. 

3285 

К 12 

27 (21) 

Каверин С.Б.  Мотивация труда. – М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 1998. — 224 с. – 

елек. вар. 

На основе оригинальной концепции строения потребностно-мотивационной сферы личности 

рассматриваются психологические закономерности формирования мотивов трудовой 

деятельности. Прослеживается история становления взглядов на отношение человека к труду 

в теории менеджмента за рубежом, даются рекомендации по формированию высокой 

трудовой мотивации. 

б/н (ІПСП) 

М 31 

27 (21) 

Маслоу А. Мотивация и личность. – СПб.: Питер, 2003. – 352 с. 

3192 

С 56 

27(21) 

Современная психология мотивации / Под ред. Д. А. Леонтьева. – М.: Смысл, 2002. – 343 с. – 

елек. вар. 

Сборник работ ученых, представляющих научную школу факультета психологии МГУ, 

которые посвящены современным проблемам психологии мотивации. Статьи сборника 

содержат теоретические обзоры, теоретико-экспериментальные и прикладные исследования, 

опирающиеся на новые тенденции психологии мотивации и саморегуляции, 

сформировавшиеся в последние два десятилетия. 

б/н (ІПСП) 

Ф 93 

27 (21) 

Мотивация поведения: биологические, когнитивные и социальные аспекты / Р. Фрэнкин. — 5-

е изд. — СПб.: Питер, 2003. — 651 с. 

В книге рассматриваются важные проблемы и организационные принципы изучения 

повеления. Анализируются основные мотивационные механизмы детерминации голода, секса, 

внимания, склонности к употреблению наркотиков, проявления агрессии и др. 

Подчеркивается роль эмоций в их связи с проблемами стресса и здоровья. Кроме того, 
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рассматриваются вопросы мотивации и саморегуляции, причем акцент делается на 

любознательности, креативности, контроле, мастерстве и самоуважении. Книга адресована 

студентам и преподавателям, чьи специальности связаны с психофизиологией поведения 

человека. 

3304 

Ф 93 

27 (21) 

Фрэнкин Р. Мотивация поведения: биологические, когнитивные и социальные аспекты. – 

СПб.: Питер, 2003. – 651 с. 

В книге рассматриваются важные проблемы и организационные принципы изучения 

поведения. Анализируются основные мотивационные механизмы детерминации голода, секса 

внимания. Склонности к употреблению наркотиков, проявления агрессии. 

3580 

Х 35 

27 (21) 

Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность.– 2-е изд. – СПб.: Питер; М.: Смысл, 2003.- 860 с. – 

друк. вар., елек. вар. 

Психология мотивации, как она существует сегодня, представляет собой одну из наиболее 

сложных и противоречивых областей современной психологии, для которой характерны 

обилие эмпирических исследований и нехватка общетеоретических идей. 

3776 

Ш 16 

27 (21) 

Шадриков В.Д. Введение в психологию: мотивация поведения. - М.: Логос, 2003. - 210 с. 

На основе переосмысления научных фактов, полученных за последние полвека, дается новое 

изложение определяющих положений психологии. Ведущее место отведено анализу мо-

тивации поведения человека — пищевой, половой, доминирования, учебной. Рассматриваются 

нейрофизиологические, биологические и психологические механизмы мотивации, а также 

проблемы бессознательного и сознательного, врожденного и приобретенного в мотивации 

личности. 

2624; 1598 

 

27 (22) Методика викладання психології 

Б 15 

27 (22) 

Бадмаев Б. Ц. Методика преподавания психологии: Учеб. пособие для студ. Высш. Учеб. 

заведений. — М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2001. —304 с. 

В пособии раскрываются методика преподавания психологии и ее теоретические основы: 

психологические теории учения, учебной деятельности, развивающего обучения, а также 

система активных методов обучения гуманитарным дисциплинам. В прикладном, собственно 

методическом разделе пособия подробно рассмотрены приемы проведения всех форм занятий 

(лекций, семинаров, практических и лабораторных занятий) с использованием активных 

методов, нацеленных на формирование у студентов теоретического профессионального 

мышления психологического склада, умения творчески применять психологические знания в 

практической деятельности. 

1970 

Б 15 

27 (22) 
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Бадмаев В. Ц. Методика преподавания психологии: Учеб.-метод. пособие для преподават. И 

аспирантов вузов. — М.: Гума-нит. Изд. Центр ВЛАДОС, 1999. — 304 с.  

В пособии раскрываются методика преподавания психологии и ее теоретические основы: 

психологические теории учения, учебной деятельности, развивающего обучения, а также 

система активных методов обучения гуманитарным дисциплинам. В прикладном, собственно 

методическом разделе пособия подробно рассмотрены приемы проведения всех форм занятий 

(лекций, семинаров; практических и лабораторных занятий) с использованием активных 

методов, нацеленных на формирование у студентов теоретического профессионального 

мышления психологического склйда, умения творчески применять психологические знания в 

практической деятельности. 

1414 

 

27 (23) Психологія творчості 

Р70 

27(23) 

Романець В.А. Психологія творчості: Навч .посіб. - К.: Либідь ,2004. – 288 с. 

 

У посібнику розглядаються ключові питання психології творчості, формування та виявлення 

творчих здібностей людини на різних етапах її шляху до особистісної зрілості. 

1537 

К49 

27(23) 

Клименко В.В. Психологія творчості Навч.посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 

2006. – 480 с. 

 

Книга розкриває автогенези механізму творчості ,дає відповідь на питання, від чого 

залежить здатність до творчості ,її критерії, їз чого складається механізм творчості; 

описується система оригінальних випробувань потенцій механізму творчості. 

1536 

Г 86 

27(23) 

А.Л. Гройсман. Основы психологи художестенного творчества: учеб. пособ. – М.: « 

Когито-Центр», 2003. – 187 с. 

 

В основу книги положены результаты многолетнего изучения автором психологи 

художественного творчества актеров и режисеров. Рассматриваются вопросы 

природы творче ской личности ,ее особенностей и психологических механизмов 

творчества. 

1535 

Д76 

27(23) 

Дружинин В.Н. Психология общих способностей. 3-е узд. – СПб.: Питер,2007. – 368с. 

 

Цель данной книги – изложение теоретических оснований психологи общин 

способностей человека. В ней анализируются наиболее известные и влиятельные модели 

интелекта, а также данные новейшиих и классических эксперементов в области 

исследования общин способностей. 

1528 
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27.1. Соціальна психологія 

П 86 

27.1 

Психологічна допомога постраждалим внаслідок кризових травматичних 

подій: методичний посібник/З.Г.Кісарчук, Я.М.Омельченко, Г.П.Лазос, 

Л.І.Литвиненко, Л.ЦГ.Царенко ; за ред.. З.Г.Кісарчук.-К.: ТОВ « Видавництво 

«ЛОГОС».-207с. 

У посібнику висвітлюються деякі важливі теоретичні аспекти переживання 

кризових травматичних ситуацій; розглядається практика надання психологічної 

допомоги різними категоріями постраждалих; описується робота служби 

«Телефон довір» ; обговорюється проблема психологічної підтримки волонтерів; 

викладається міркування щодо використання мас-медіа як простору 

психологічної допомоги населенню. Окремо в додатках подається методичний 

інструментарій, що показав свою ефективність у роботі з постраждалими.  

1701/27.1 
 

А 19 

27.1 

Аверьянов Л. Я. Почему люди задают вопросы? – М., «Социолог»,1993г. – с. 152. – елек. вар. 

Работа посвящена логико-философским проблемам вопроса. Дается краткий экскурс в 

историю изучения вопроса, современное его исследование, предлагается концептуально-

гипотетическая модель вопроса и вопросно-ответных отношений. 

б/н (ІПСП) 

А 43 

27.1 

Актуальні проблеми соціальної психології До 170-річчя заснування Київського національного 

університету ім. Тараса Шевченка та юбілею створення кафедри соціальної психології: 

Збірник наукових праць викладачів,докторантів й аспірантів кафедри соціальної психології 

КНУ (За загальною редакцією Корнєва М.Н., Власової О.І.) - К.: Видавничо-поліграфічний 

центр "Київський університет", 2004. - 119 с. 

У збірнику представлено результати теоретике-методологічних, науково-експеримеитальних 

та прикладних досліджень викладачів кафедри соціальної психології КНУ з актуальних 

проблем української соціально-психологічної науки, які дають можливість сформувати цілісне 

уявлення про основні напрямки розвитку сучасного соціально-психологічного знання силами 

науково-педаголчйога складу університету як провідного не лише педагогічного а й наукового 

центру країни. 

3626 

А 65 

27.1 

Андреева Г. М. Социальная психология: Учебник для высших учебных заведений / Г. М. 

Андреева. – 5-е изд., испр. и доп. – М.: Аспект Пресс, 2004. – 365 с. 

Учебник представляет собой систематический курс социальной психологии. Излагаются 

фундаментальные проблемы. Характеризируются предмет социальной психологии, 

исторические вехи ее развития, методология и методы исследования. Четко поставлена 
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проблема несовпадения принципа социальной детерминации психологических феноменов и 

прямого «служения» определенному политическому режиму. Этой же идее служит краткий 

обзор современных теоретических ориентаций в зарубежной социальной психологии. 

б/н (ІПСП) 

А 65 

27.1 

Андреева Г.М. Зарубежная социальная психология XX столетия: теоретические подходы: 

Учеб. пособ. для вузов / Г.М.Андреева, Н.Н.Богомолова, Л.А.Петровская. – М.: Аспект Пресс, 

2001. – 288 с. 

В книге дается критический анализ общего состояния современной социально-

психологической теории на Западе, ее основных направлений (необихевиористского, 

когнитивистского, психоаналитического и интеракционистского); раскрываются причины и 

конкретные проявления кризиса, переживаемого в настоящее время западной социальной 

психологией, анализируется развитие критических тенденций американських и европейских 

социальных психологов. Книга предназначена для студентов-психологов высших учебных 

заведений. 

1147 

А 65 

27.1 

Андреева Г.М. Психология социального познания: Учеб. пособ. для студ. высш. учеб. 

заведений. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Аспект Пресс, 2000. – 288 с. – друк. вар., елек. вар. 

Учебное пособие представляет собой изложение одной из важнейших составных частей 

социальной психологии-психологии социального познания, в которой осуществляется анализ 

того, как человек воспринимает окружающий социальный мир, как в его сознании строится 

образ этого мира. 

1737 

А 65 

27.1 

Андреева Г.М. Социальная психология: Учеб. для высш. учеб. заведений. – М.: Аспект Пресс, 

2001. – 378 с. 

Учебник представляет собой систематический курс социальной психологии. Излагаются 

фундаментальне проблемы (общение, социальная психология групп, социальная психология 

личности). 

1286 

А 65 

27.1 

Андриенко Е.В. Социальная психология: Учеб. пособ. для студ. высш. пед. учеб. заведений / 

Под ред. В.А. Сластенина. – М.: Академия, 2002. – 264 с. 

Учебное пособие представляет собой системный курс социальной психологии, изложенный с 

позиции личности подхода. 

3030 

А 73 

27.1 

Ануфриева Н.М. Социальная психология: Курс лекций / Н.М. Ануфриева, Т.Н. Зелинская, 

Н.Е. Зелинский. – 3-е изд., перераб. и доп. – К.: МАУП, 2000. – 136 с. 

Цель предлагаемого курса лекций – помочь будущим менеджерам и бизнесменам приобрести 

необходимые знания в области социальной психологии – науки, одной из основных задач 

которой является изучение закономерностей общения, поведения и взаимодействия людей. 
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805 

А 84 

27.1 

Аронсон Э. Общественное животное. Введение в социальную психологию / Пер. с англ. М.А. 

Ковальчука; Под ред. В.С. Магуна – М.: Аспект Пресс, 1999. - 517 с. 

Один из лучших зарубежных учебников по социальной психологии, полно отражающий ее 

классические и новейшие достижения. 

1123 

Б 43 

27.1 

Белинская Е.П. Социальная психология личности: Учебн. пособ. для студ. вузов / Е.П. 

Белинская, О.А. Тихомандрицкая. – М.: Аспект Пресс, 2001. – 301 с. 

Книга представляет собой изложение одной из наиболее динамичных развивающихся 

областей социальной психологии – социальной психологии личности. 

2484 

Б 43 

27.1 

Беличева С.А. Основы превентивной психологии. - М.: Социальное здоровье России, 1993. – 

199 с. – друк. вар., елек. вар. 

Книга знакомит с новой отраслью прикладного психологического знания - превентивной 

психологией. Дан анализ генезиса отклоняющегося поведения несовершеннолетних, раскрыты 

социально-психологические характеристики семей, детей, подростков группы социального 

риска, показаны пути их психолого-педагогической поддержки, коррекции, реабилитации. 

278 

Б 66 

27.1 

Битянова М.Р. Социальная психология: наука, практика и образ мыслей: Учеб. пособ. – М.: 

ЭКСМО-Пресс, 2001. – 576 с. 

Это современный учебник, охватывающий весь объем накопленных знаний в данной сфере, в 

том числе самые свежие данные. 

1618 

Б 79 

27.1 

Большакова А. Н. Социальная психология для менеджеров: Учебное пособие. – Ростов н/Д: 

«Феникс», 2004. – 352 с.  

В учебном пособии систематизированы сведения, как по базовым разделам социальной 

психологии, так и по проблемам, связным с применением социально-психологических знаний 

в практике менеджера. 

3762 

Б 90 

27.1 

Бурн Ш. Гендерная психология. – 200 с. – елек. вар. 

Данная книга посвящена исследованиям психологии пола (гендера). Психолог, социолог, 

педагог, специалист по общественным наукам найдут в этой книге уникальный 

исследовательский материал об источниках гендерной социализации, о формировании 

гендерных норм, социальных и гендерных ролей, познакомится с такими понятиями, как 

нормативное и информационное давление, агрессия, конформность, гендерные стереотипы, 

норма успешности, норма антиженственности и др. 
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б/н (ІПСП) 

Б 97 

27.1 

Бэрон Р. Социальная психология: ключевые идеи / Р. Бэрон, Д. Бирн, Б. Джонсон. – 4-е изд. – 

СПб.: Питер, 2003. – 512 с. – елек. вар. 

Предлагаемая книга – сжатое, но вместе с тем, исчерпывающее изложение темы, дающее 

представление об основополагающих знаниях социальной психологии и отражающее текущее 

состояние науки. Живой язык, обзор широкого спектра социально-психологических и 

общепсихологических теорий и гипотез, богатство иллюстративного и экспериментального 

материала – несомненные достоинства данного учебного пособия. Оно дает четкое и ясное 

представление о степени интеграции и разнообразии областей социальной психологии.  

б/н (ІПСП) 

Б 97 

27.1 

Бэрон Р. Социальная психология группы: процессы, решения, действия / Р. Бэрон, Н. Керр, Н. 

Миллер. – СПб.: Питер, 2003. – 272 с. 

В книге особое внимание уделяется таким аспектам изучения группы, как социальное 

воздействие, групповая производительность, групповое принятие решений, межгрупповой 

конфликт и предрассудки, а также место и роль групповой теории в повседневной жизни 

современного общества. 

3029 

В 24 

27.1 

Введение в практическую социальную психологию / Под ред. Ю.М. Жукова, Л.П. Петровской, 

О.В. Соловьевой. – 3-е изд., испр. – М.: Смысл, 1999. – 377 с. 

Данное учебное пособие представляет собой первый опыт осмысления проблем, областей и 

методов практической работы, ведущейся социальными психологами России в настоящее 

время.  

903 

Г 96 

27.1 

Гусев  Д., Матвейчев О., Хазеев Р., Чернаков С. Уши машут ослом...  Современное  

социальное  программирование. -  М.:  2001.  – 98 с. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

Д 42 

27.1 

Джонсон, Девід В. Соціальна психологія: тренінг міжособистісноіо спілкування / Пер. з англ. 

В. Хомика.- К.: Вид. дім «KM Академіям, 2003.- 288 с. 

Праця відомого американського соціального психолога з проблем міжособистісного 

спілкування об'єднує теорію, психологічні дослідження і практичні вправи для розвитку та 

використання навичок, набутих у процесі тренінгу. 

3306; 3484 

Е 63 

27.1 

Еникеев М.И. Социальная психология: Учеб. для вузов. -М.: «Издательство ПРИОР», 2001. – 

160 с. 

В данном учебнике последовательно и систематически раскрываются вопросы учебной 

программы для вузов по социальной психологии. 
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1239 

З-62 

27.1 

Зимбардо Ф. Социальное влияние /  Ф.Зимбардо, М. Ляйппе - СПб: Питер, 2000. - 448 с. 

Перед вами работа классиков психологической науки - издание, которое можно использовать 

в качестве основного или дополнительного пособия в рамках курса по социальной психологии 

и проводить на ее основе семинарские занятия. Преподавателям социологии, теории 

коммуникации или бизнеса книга поможет при чтении таких курсов, как «Воздействие СМИ», 

«Пропаганда и СМИ», «Социальное влияние в малых и больших группах», «Основы 

рекламного дела». В книгу вошли материалы, имеющие самое непосредственное отношение к 

проблематике каждой из этих дисциплин. 

1852 

І-74 

27.1 

Інформаційно-методичний збірник з досвіду роботи кризових центрів соціально-психологічної 

допомоги центрів ССМ. Тернопіль, 2003. – 67 с. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

К 18 

27.1 

Каменская В.Г. Социально-психологические основы управленческой деятельности: Учеб. 

пособ. для студ. высш. учеб. заведений. – М.: «Академия», 2002. – 160 с. 

В учебном пособии раскрывается социальная роль руководителя коллектива, показано, как 

можно осуществлять управленческие функции с помощью социально-психологических 

знаний о механизмах и принципах решения сложных профессиональных задач в системе 

управления образованием. 

2921 

К 32 

27.1 

Кволс Кэт и Билл.Пойми себя и других. Санкт-Петербург, 1993. – 88 с. – елек. вар. 

Постарайтесь улучшить качество вашей жизни! Эта книга поможет вам: 

— Обогатить ваши любовные отношения 

— Укрепить дружбу 

— Добиться успеха в вашей карьере 

— Найти поэтапное руководство для решения конфликта 

— Эффективно пользоваться вашими эмоциями 

— Внести больше интимности в ваш брак 

б/н (ІПСП) 

К 38 

27.1 

Роберт Т. Кийосаки, Шэрон Л. Лектер. Руководство Богатого Папы по инвестированию. – 278 

с. – елек. вар. 

Вопросы социальной психологии, активной жизненной позиции человека, социологии 

финансов складываются в генеральную тему, к которой эти авторы обращались неоднократно 

— в книгах «Богатый папа, бедный папа», «Квадрант денежного потока», «Богатый ребёнок, 

умный ребёнок», уже знакомых широкому кругу читателей. 

б/н (ІПСП) 

К 44 

27.1 
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Киселев И.Е. Основы социальной психологии: Учеб. пособ. – Мн.: «Экоперспектива», 2000. – 

214 с. 

Рассматриваются предмет, структура, направления исследований, методы социальной 

психологии. 

1281 

К 64 

27.1 

Кондратьев М. Ю. Социальная психология закрытых образовательных учреждений. – СПб.: 

Питер, 2005. – 304 с. – друк. вар., елек. вар. 

В учебном пособии реализована одна из первых попыток представить в системном варианте 

основные проблемы социальной психологии закрытых образовательных учреждений. В книге 

раскрывается весь комплекс закономерностей и зависимостей, характеризующих процессы 

группообразования и личностного развития в условиях институционально заданной 

социальной деривации.  

4071 

К 82 

27.1 

Кричевский Р.Л. Социальная психология малой группы: Учеб. пособ. / Р.Л. Кричевский; Е.М.  

Дубовская. – М.: Аспект Пресс, 2001. – 318 с. 

В пособии представлены данные мирового опыта разработки проблематики центральной 

области социальной психологии – психологии небольших человеческих объединений или, по 

специальной терминологии, малых групп. 

1537 

К 85 

27.1 

Крысько В. Г. Социальная психология: Курс лекций / В.Г. Крысько. — 3-е изд. — М.: Омега-

Л, 2006. — 352 с. – елек. вар. 

Курс лекций в систематизированном и сжатом виде раскрывает основное содержание и 

особенности социально-психологических явлений и процессов, показывает специфику их 

проявления в жизни и деятельности людей, а также включает в себя структурно-логические 

схемы, упрощающие запоминание изложенного материала. Издание соответствует 

государственному образовательному стандарту по специальности «Социальная психология». 

б/н (ІПСП) 

К 85 

27.1 

Крысько В.Г. Введение в социальную психологию: Учеб. пособ. – М.: Изд. – во МНЭПУ, 

2000. – 196 с. 

Учебное пособие раскрывает основное содержание и особенности социально-

психологических явлений и процессов, показывает специфику их проявления в жизни и 

деятельности людей. 

1292 

К 85 

27.1 

Крысько В.Г. Социальная психология: Схемы и комментарии. – М.: ВЛАДОС, 2001. – 208с. 

Пособие отражается в обобщенном виде основные представления о социально-

психологических феноменах, их основных особенностях и формах проявления. Материал 

представлен в виде схем и комментариев к ним, что способствует более глубокому усвоению 
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понятий и категорий социальной психологии, логики формирования и функционирования 

общественно-психологических явлений и процессов. 

1979 

Л 93 

27.1 

Лютова С. Н. Социальная психология личности: Курс лекций. – М., 2002. – 179 с. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

М 12 

27.1 

Майерс Д Изучаем социальную психологию. – 248 с. – елек. вар. 

Дэвид Майерс — психолог с мировым именем. Книга Майерса представляет собой шедевр 

преподавательского искусства: в увлекательной форме читатель знакомится с наукой о 

человеческом поведении в обществе, быстро и надежно запоминает понятия, факты, теории, 

изучает методы и эксперименты. Академический курс социальной психологии, изложенный в 

этой книге, усваивается эффективно и легко. 

б/н (ІПСП) 

М 14 

27.1 

Майерс Д. Социальная психология / Перев. с англ. — СПб.: Питер, 1997. — 688 с – елек. вар. 

Учебник Дэвида Майерса «Социальная психология» воспитал не одно поколение 

американских студентов. Пятое издание этого фундаментального труда появилось в США в 

1996 году. Живой язык автора, обзор широкого спектра теорий и гипотез, разнообразие 

экспериментов — все это привлечет внимание не только студентов гуманитарных 

факультетов, но, безусловно, заинтересует психологов, социологов, философов. 

б/н (ІПСП) 

М 14 

27.1 

Майерс Д. Социальная психология. – 6-е изд., доп. и перераб. – СПб.: Питер, 2001. – 752 с. 

В книге представлен широкий обзор спектра социально-психологических и 

общепсихологических теорий и гипотез, разнообразие экспериментов. 

1612 

М 12 

27.1  

Майерс Д. Социальная психология. Интенсивный курс. – СПб.: ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК, 2002. – 

512 с. 

О поведении человека в обществе, как люди влияют друг на друга, думают друг о друге и 

относятся друг к другу. 

2427 

М 31 

27.1 

Маслоу А. По направлению к психологии бытия / Пер. с англ. Е. Рачковой. – М.: ЭКСМО-

ПРЕСС, 2002. – 272 с. 

В книге рассматривается подход к истокам возникновения «четвертой силы» - 

трансперсональной психологии. 

1796 

М 42 

27.1 
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Медіакультура особистості: соціально-психологічний підхід: Навчальний посібник / О. Т. 

Баришполець, Л. А. Найдьонова, Г. В. Мироненко, О. Є. Голубева, В. В. Різун та ін.; За ред. Л. 

А. Найдьонової, О. Т. Баришпольця. - К.: Міленіум, 2009. - 440 с. 

У посібнику детально аналізується суперечливий вплив, який справляє сучасний 

інформаційний простір на людину. Розкриваються соціально- психологічні механізми 

взаємодії виробника і споживача інформації в умовах українського медіапростору, переваги та 

небезпеки перегляду дітьми мультфільмів, користування Інтернегом та ін. На основі новігніх 

медіапсихологічних досліджень характеризується реальний стан медіакультури української 

молоді. Узагальнюється досвід медіаосвіти інших країн, пропонується вітчизняна модель 

медіаосвіти та експериментальна програма курсу "Медіакультура" для старшокласників, 

зібрано практичні матеріали та методики. 

1365 (ІПСП) 

М 54 

27.1 

Методы практической социальной психологии: Диагностика. Консультирование. Тренинг: 

Учеб. пособие для вузов / Ю. М Жуков, А. К. Ерофеев, С. А. Липатов и др.; Под ред. Ю. М. 

Жукова. — М.: Аспект Пресс, 2004. — 256 с. 

В учебном пособии даются описание и анализ современной практики использования 

социально-психологических методо и, предназначенных для совершенствования и 

оптимизации деятельности социальных групп и организаций. Особое внимание уделиется 

обсуждению вопросов социально-психологической диагностики, организационного 

консультирования и группового тренинга как Основным формам социально-психологи ческой 

практики. 

3769 

М 60 

27.1 

Милграм С. Эксперимент в социальной психологии - СПб.: Питер, 2000. - 336 с. 

В книге собраны основные работы одного из крупнейших социальных психологов Стэнли 

Милграма (1933-1984), мастера эксперимента и наблюдения, создателя оригинальных методик 

исследования индивидуального и группового поведения. Экспериментальное изучение 

подчинения авторитету принесло ему мировую славу. Он по-новому осветил в своих работах 

проблемы власти, подчинения и ответственности. Не меньшее влияние на развитие 

социальной психологии оказали его исследования по психологии анонимности и группового 

влияния, когнитивной психологии. Книга будет интересна социологам, философам и всем 

интересующимся психологией. На русском языке работы С. Милграма издаются впервые. 

1855 

М 67 

27.1 

Московичи С. Век толп. Исторический трактат по психологии  масс. / Пер. с фр. -М.: «Центр 

психологии и психотерапии», 1998. - 480 с. – елек. вар. 

Переиздание монографии выдающегося современного психолога Франции, автора теории 

социальных представлений Сержа Московичи. В книге подробно анализируются и 

разрабатываются психологические теории толпы Г. Лебона, Г. Тарда, 3. Фрейда и др. 

Социальный феномен масс, растворение в них индивида, поведение вождя масс — основные 

положения психологии толп — С. Московичи умело иллюстрирует примерами 

взаимоотношения толпы и ее лидера: Цезаря, Робеспьера, Наполеона, Ленина, Муссолини, 

Сталина, Гитлера, Мао, Тито, Де Голля и др. 

б/н (ІПСП) 
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М 82 

27.1 

Москаленко В.В. Психологія соціального впливу. Навч. пос. - К.: Центр учбової літератури. 

2007. - 448 с. 

У посібнику викладено основні відомості, що розкривають природу соціального виливу у всій 

різноманітності виявлень: в ситуації впливу люлини на людину, соціального тиску групи на 

людину, впливу натовпу на людину.  

4472 

Н 12 

27.1 

Наукові студії із соціальної та політичної психологіїї Зб. статей / АПН України, ін-т соціальної 

та політичної психології; Редкол.: С.Д. Максименко, М.М. Слюсаревський таін.-К.:Міленїум, 

2005.-Вип. 9(12).- 148 с. 

У збірнику вміщено статті за підсумками роботи науко непрактичного семінару «Соціально-

психологічний вимір проблем сім'ї», який провели Інститут соціальної та політичної 

психології АПН України і ГО «Центр екології сім'ї» 29 березня 2004 року. Обговорюються 

проблеми соціальної психології сім'ї, досліджуються соціально-психологічні особливості 

роботи із сім'єю. Йдеться про об'єднання зусиль учених та практиків у вирішенні проблем 

сім'ї. Окремий розділ присвячено психологічним проблемам сімей, що ьиховуюіь дитину 

раннього віку. 

336 (ІПСП) 

Н 73 

27.1 

Новиков В.В. Социальная психология: феномен и наука. – М.: Изд-во Института 

Психотерапии, 2003. – 344 с. 

Книга содержит материал для изучения социальной психологии как общественного явления и 

науки об основных психологических процессах, происходящих в человеческих общностях, о 

присущих им психологических состояниях, особенностях подобных сообществ и их 

взаимоотношениях. 

2692 

О-48 

27.1 

Ойстер Кэрол Социальная психология групп. — СПб.: прайм-ЕВРО ЗНАК, 2004.— 224 с.  

«Социальная психология групп» — это современное руководство для эффективной работы с 

людьми на основе законов групповой динамики. В книге представлены теория, результаты 

исследований, практические рекомендации и примеры по основным темам социальной 

психологии: законы формирования групп, развитие группы и социализация, процессы 

коммуникации и влияния в группах, продуктивность группы в процессе принятия решений, 

лидерство и власть, внутри- и межгрупповые интересы и конфликты. 

4569 (ІПСП) 

О-63 

27.1 

Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія: Посібник. – К.: Академвидав, 2003. – 448 с. 

Навчальний посібник містить систематизований виклад курсу соціальної психології.  

3667 

О - 75 

27.1 
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Основи соціальної психології: Навчальний посібник / О.А.Донченко, М.М.Слюсаревський, 

В.О. Татенко, Т.М. Титаренко, Н.В. Хазратова та ін.; за ред.М.М.Слюсаревського. – К.: 

Міленіум, 2008 

Автори посібника визначають пердмет, структуру і функції соціальної психології, пропонують 

нове бачення проблемних питань становлення цієї дисципліни у світі і в Україні. Аналізується 

психологічна проблематика регуляції соціальної поведінки, міжособової взаємодії, впливу, 

який справляють люди одне на одного. 

861 (ІПСП), 862 (ІПСП) 

П 12 

27.1 

Пайнс Э. Практикум по социальной психологи / Э.Пайнс, К.Маслач. - СПб: Изд-во "Питер", 

2000. – 528 с.  

Современное учебное пособие по одной из самых актуальных психологических дисциплин, 

которое может быть использовано как для семинарских, так и для самостоятельных занятий. 

536 

П 18 

27.1 

Парыгин Б.Д. Социальная психология: Учеб. пособие. – СПб.: СПбГУП, 2003. - 616 с. – друк. 

вар., елек. вар. 

В учебном пособии впервые так широко представлен общий курс социальной психологии как 

науки. Рассматриваются вопросы методологии и истории социальной психологии как системы 

научного знания, ее методы и статус в ряду других гуманитарных дисциплин, предпосылки, 

истоки и непосредственные условия ее становления. 

2768 

П 26 

27.1 

Перспективы социальной психологии / Пер. с англ. — М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001. — 688 

с.  

Идея этой книги возникла на волне неудовлетворенности европейского научного сообщества 

американскими учебниками, используемыми при изучении социальной психологии, их 

упрощенностью и неадекватностью. Настоящее учебное пособие продолжает традицию, 

начатую самыми лучшими образцами научной литературы, которые, охватывая все поле 

социальной психологии, излагали и новые теоретические идеи, и уникальные концепции 

данной отрасли знаний и при этом увлекали читателя не хуже, чем художественная 

литература. 

2541 

П 65 

27.1 

Почебут Л. Г., Чикер В. А. Организационная социальная психология: Учебное пособие. - 

СПб.: Изд-во «Речь», 2002. – 298 с. – елек. вар. 

В учебном пособии рассмотрены актуальные проблемы организационной социальной 

психологии. Определен предмет этой прикладной отрасли науки, проанализированы 

психологические особенности организаций различного типа малой группы, ее социально-

психологический климат, специфика конфликтов, психологические особенности внедрения 

инноваций, методы оценки и работы с персоналом, карьерные ориентации людей и проблемы 

мотивации труда. Представлены новые методики социальной психологии. 

б/н (ІПСП) 

С 56 
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27.1 

Современная социальная психология на Западе. (теоретические направления). Г. М. Андреева, 

Н.Н. Богомолова, Л. А. Петровская. М., 1978. – 255 с. – елек. вар.  

б/н (ІПСП) 

С 69 

27.1 

Социальная психология: Учебное пособие для ВУЗов. Р. Мокшанцев, А. Мокшанцева. 2001. – 

401 с. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

П 78 

27.1 

Проблемы социально-психологической адаптации населения в период трансформации 

общества: Материалы вторых Мильнеровских чтений / Науч.ред. Є.Б.Гилинская, 

С.Н.Смирнов. – М., 1999. – 278 с. 

Сборник посвящен наиболее острым проблемам социальной и психологической адаптации 

населения в условиях экономических реформ, без учета которых невозможно прогнозировать 

развитие общества и социально-экономические преобразования. 

1145 (ІПСП) 

П 86 

27.1 

Психология возрастных кризисов: Хрестоматия / Сост. К.В. Сельченок. – Мн.: Харвест, 2003. 

– 560 с. 

На уровне обыденного сознания люди привычно полагают, что человек остаеться 

тождественным самому себе на протяжении всей жизни.  

4165 

П 86 

27.1 

Психология социальных ситуаций / Сост. и ред. Н.В. Гришиной. – СПб.: Питер, 2001. – 416 с.  

Хрестоматия посвящена одному из самых перспективных направлений современной 

психологии – описанию и изучению социальных ситуаций. 

1124 

Р 31 

27.1 

Реан А.А. Социальная педагогическая психология / А.А.Реан, Я.Л. Коломинский. – СПб.:  

«Питер», 2000. – 416 с. – друк. вар., елек. вар. 

В учебнике детально обсуждаются личностные структуры учителя и ученика, динамика 

межличностных отношений в детской группе, стили педагогического общения и множество 

других вопросов и проблем. 

1270 

Р 64 

27.1 

Розанова В.А. Программа курса “социальная психология”. - М.: Социально- технологический 

институт, 1997. – 24 с. 

Социальная психология: программа, учебно-тематические планы, планы семинарских занятий, 

литература, вопросы к экзаменам, темы контрольных работ и рефератов. 

61 

Р 76 

27.1 
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Росс Л. Человек и ситуация. Уроки социальной психологии / Л. Росс, Р. Нисбетт; Пер. с англ. 

В.В. Румынского; Под ред. Е.Н. Емельянова, В.С. Магуна. – М.: Аспект Пресс, 1999. – 429 с. – 

елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

Р 76 

27.1 

Росс Л. Человек и ситуация. Уроки социальной психологии / Л. Росс, Р. Нисбетт; Пер. с англ. 

В.В. Румынского; Под ред. Е.Н. Емельянова, В.С. Магуна. – М.: Аспект Пресс, 2000. – 429 с. – 

друк. вар., елек. вар. 

В книге рассматриваются основные теоретические идеи социальной психологии, 

анализируется драматический опыт практического решения социальных проблем. В центре 

внимания авторов – власть ситуации над поведением человека, ее психологические 

механизмы и прикладные следствия. 

1697 

С 30 

27.1 

Семиченко В.А. Психология социальных отношений. – К.: Магістр-S, 1999. – 168 с. 

В пособии рассмотрены вопросы, связанные с социальным аспектом жизни человека. 

Приведены теоретические материалы, методики, тесты, задания и упражнения, раскрывающие 

особенности социальных ориентаций и отношений человека. 

2160 

С 30 

27.1 

Семечкин Н. И. Социальная психология на рубеже веков: история, теория, исследования. 

Учебник, часть 1. – Владивосток: издательство Дальневосточного университета, 2001. – 188 с. 

– елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

С 30 

27.1 

Семечкин Н. И. Социальная психология на рубеже веков: история, теория, исследования. 

Учебник, часть 2. – Владивосток: издательство Дальневосточного университета, 2003. – 134 с. 

– елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

С 34 

27.1 

Сигеле Сципион. Преступная толпа. Опыт коллективной психологии. – 53 с. – елек. вар. 

 б/н (ІПСП) 

С 56 

27.1 

Советова О.С. Основы социальной психологии инноваций: Учеб. пособ.- СПб.: Изд.-во С.-

Петербургского ун-та, 2000. – 152 с. 

В настоящем учебном пособии впервые систематически излагаются основы психологии 

инноваций. Рассматриваются основные понятия и термины новой отрасли психологического 

знания – инноватики, освещаются подходы к социально-психологичким проблемам в 

смежных науках. 

1729; 2828 

С 59 

27.1 
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Соколов А.В. Общая теория социальной коммуникации: Учеб. пособ. – СПб., 2002. – 461с. 

В учебном пособии излагается обобщенная теория, содержащая общие закономерности, 

сходство и различие различных видов, уровней и форм социальной коммуникации. 

1610 

С 69 

27.1 

Социально-психологическая динамика в условиях экономических изменений. Ответственные 

редакторы: кандидат психологических наук А.Л.Журавлев, доктор философских наук 

Е.В.Шорохова. М.: Издательство "Институт психологии РАН", 1998. – 295 с. – елек. вар. 

 б/н (ІПСП) 

С 69 

27.1 

Социальная психология: саморефлексия маргинальности: Хрестоматия / РАН. ИНИОН. Лаб. 

социологии; Отв. ред. М.П. Гапочка; Ред.-сост. Е.В. Якимова. - М.: ИНИОН, 1995. – 252 с. – 

елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

С 69 

27.1 

Социальная психология: Учеб. пособие  для  студентов пед. ин-тов / А. В. Петровский, В. В. 

Абрамснкова, М. Ё. Зеленова и др.; Под ред. А. В. Петровского.— М.: Просвещение, 1987.—

224 с. 

Книга является первым пособием по курсу «Социальная психология», иведенному на ряде 

факультетов педагогических институтов. Основу пособия состаьляет социально-

психологическая концепции коллектнва и формирования личности, на которой базируются и 

соответствующие разделы учебника «Общая психология» (3-е изд., 1986). Наряду с общими 

разделами курса по социальной психологии (предмет и задачи социальной псигологии, 

развитие личности в снетене межличностных отношений, методы социальной психологии) в 

пособие включены главы о психологии семейных отношений, межличностный 

взаимоотношениях в системах «ученики — ученики», «учитель — ученики»,   «учителя — 

учителя» . 

479 (ІПСП) 

С 69 

27.1 

Социальная психология личности в вопросах и ответах: Учеб. пособ. / Под ред. В.А. 

Лабунской. – М.: Гардарики, 1999. – 397 с. 

В форме вопросов и ответов представлены основные темы, рассматриваемые в социальной 

психологи личности. 

1434 

С 69 

27.1 

Социальная психология:  Учеб. пособ. / Отв. ред. А.Л. Журавлев. - М.: ПЕР СЭ, 2002.- 351с. ( 

Серия «Высшее  психологическое образование»). – друк. вар., елек. вар. 

Содержание учебного пособия базируется на микросоциальном подходе к анализу социально-

психилогических явлений, поэтому основной вектор изложения материала строится от 

социальной психологии личности к психологии больших социальных групп. 

2433 

С 69 

27.1 



880 

 

Социальная психология: Хрестоматия: Учеб. пособ. для студ. вузов / Сост. Е.П. Белинская, 

О.А. Тихомандрицкая. - М.: Аспект Пресс, 2000. - 475 с. – друк. вар., елек. вар. 

Данная хрестоматия составлена под известный учебник Г.М. Андреевой «Социальная 

психология». В нее включены тексты зарубежных и отечественных психологов, с одной 

стороны, не всегда доступных для студентов, а с другой - являющихся базовыми при изучении 

этой дисциплины. 

1857 

С 69 

27.1 

Соціально – психологічні знання: актуальність теорії і практики. – К.: Укр. центр духов. 

культури, 1997. – 144 с. 

Тематика збірника відображає аспекти наукової роботи молодих викладачів, аспірантів та 

студентів факультету психології та соціології КНУ ім.Т.Г.Шевченка від теоретико-

експериментально-прикладних досліджень до пошуку нових методів статистичної обробки 

інформації. Розрахований на широке коло спеціалістів в галузі соціології та психології, 

педагогів, широке коло тих, хто займається психолого-педагогічною проблематикою духовних 

проблем суспільства. 

1146 

С 81 

27.1 

Социальная психология: Учеб. пособие для ВУЗов / Под ред. проф. А. М. Столяренко. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 543 с. – елек. вар. 

Учебное пособие посвящено особой группе научных психологических знаний, изучаемых 

социальной психологией. Это знания о людях, связях между людьми, жизни и поведении 

человека среди людей, эго взаимоотношениях, общении и взаимодействии с ними, в 

различных группах, о жизни в современном обществе и профессиональной деятельности. 

б/н (ІПСП) 

С 91 

27.1 

Сухов А.Н. Социальная психология безопасности: Учеб. пособ. для студ. высш. учеб. 

заведений. – М.: “Академия”, 2002. – 256 с. 

В книге рассматриваются социально-политические основы безопасности: социальной, 

информационной и организационной, а также социально-психологические аспекты 

безопасного поведения личности. 

2222 

Т 234 

27.1. 

Татенко В.О. Соціальна психологія впливу: Монографія. – К.: Міленіум, 2008. – 216 с. 

У монографії представлено результати соціально-психологічного дослідження проблеми 

впливу. Спеціальна увага приділяється онтопсихологічному визначенню природи впливу, його 

сутнісних ознак. Розглянуто детермінанти і фактори впливовості, різні форми впливів, 

варіанти їх поєднання в дихотомічні пари та типологічні групи. 

864(ІПСП), 863(ІПСП) 

Т 35 

27.1 

Тернер Дж. Социальное влияние. – СПб.: Питер, 2003. – 256 с. 

Автор поднимает в своей книге ряд вопросов, имеющих принципиальное значение для 

социальной психологии. В этой книге читатель найдет критическую оценку обобщение и 
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развитие практических и теоретических достижений такого важного раздела социальной 

психологии, каким является социальное влияние, а также ответы на такие вопросы, как «Когда 

мы хотим, чтоб люди соглашались с нами, и когда не хотим этого?», «Как можно убедить 

людей в том, что они заблуждаются, если они считают свои взгляды правильными?» и многие 

другие. 

2704 

Ф 43 

27.1 

Фернхем А. Личность и социальное поведение / А.Фернхем, П. Хейвен. – СПб.: Питер, 2001. – 

368 с. 

Книга посвящена одной из актуальнейших проблем современной психологии – взаимосвязи 

личностных характеристик и социального поведения человека. 

1300 

Ф 95 

27.1 

Фурман А.В. Соціально-психологічна експертиза модульно-розвивальних занять у школі: 

Наукове видання. – К.: “Правда Ярославичів”, 1999. – 56 с. 

На тлі аналізу основних соціально-психологічних закономірностей цілісного модульно-

розвивального процесу в загальноосвітній школі у брошурі описуються дві експертні системи 

визначення ефективності модульних занять, що пройшли експериментальну апробацію на 

предмет дослідження розвивальної взаємодії вчителя і учнів. 

3686 

Ч 84 

27.1 

Чалдини Р., Кенрик Д., Нейберг С. Социальная психология. Пойми других, чтобы понять себя! 

(серия «Главный учебник»). - СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2002. — 256 с. – елек. вар. 

«Социальная психология. Пойми других, чтобы понять себя!» является содержательным 

продолжением книги Д. Кенрика, С. Нейберга и Р. Чалдини «Социальная психология. Пойми 

себя, чтобы понять другихі» я обладает всеми главными характеристиками современного 

учебника по социальной психологии. В нем освещаются различные теоретические подходы к 

пониманию таких социально-психологических явлений как агрессия, социальный конфликт, 

просоциальное поведение, предубеждение, стереотипы и дискриминация, полно и глубоко 

рассматриваются все основные групповые феномены. Учебник Д. Кенрика. С. Нейберга и Р. 

Чалдини как нельзя лучше подойдет для первого знакомства с социальной психологией как 

наукой, раскрывая для вас возможности социально-психологического анализа любой 

ситуации, где люди взаимодействуют друг с другом. Данная книга будет полезна не только 

для тех, кто изучает или преподает социальную психологию, но и для вдумчивых менеджеров, 

юристов, экономистов, педагогов, политологов - всех тех, кому по роду своей деятельности 

постоянно приходится иметь дело с людьми. 

б/н (ІПСП) 

Ч 84 

27.1 

Социальная психология. Пойми себя, чтобы понять других! (серия «Главный учебник»). – 

СПб.: прайм_ЕВРОЗНАК, 2002. – 336 с. – елек. вар. 

 «Социальная психология. Пойми себя, чтобы понять других!» является содержательным 

началом и неотъемлемой частью книги Д. Кенрика, С. Нейберга и Р. Чалдини «Социальная 

психология. Пойми других, чтобы понять себя!» и обладает всеми главными 

характеристиками современного учебника по социальной психологии. В нем освещаются 
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различные теоретические подходы к пониманию таких социально:психологических явлений 

как социальное влияние, убеждение, познание и самооценка, полно и глубоко 

рассматриваются феномены социальной психологии дружбы и любви. Учебник Д. Кенрика, С. 

Нейберга и Р. Чалдини как нельзя лучше подойдет для первого знакомства с социальной 

психологией как наукой, раскрывая для вас возможности социально-психологического 

анализа любой ситуации, где люди взаимодействуют друг с другом. Данная книга будет 

полезна не только для тех, кто изучает или преподает социальную психологию, но и для 

вдумчивых менеджеров, юристов, экономистов, педагогов, политологов – всех тех, кому по 

роду своей деятельности постоянно приходится иметь дело с людьми. 

б/н (ІПСП) 

Ш 18 

27.1 

Шапарь В. Б. Методы социальной психологии: Учебное пособие. – Ростов н/Д: Феникс, 2003. 

– 288 с. 

Учебное пособие содержит полный набор используемых в социальной психологии методов. 

Для удобства пользования методы разбиты на методы эмпирического исследования, 

специальные методы и управленческо-воспитательные методы. 

3761 

Ш 18 

27.1 

Шапарь В.Б. Методы социальной психологии: Учебное пособие. – Ростов н/Д: Феникс, 2003. – 

288 с. 

Учебное пособие содержит полный набор используемых в социальной психологии методов. 

Автор впервые относит к методам социальной психологии методы бессловесной 

коммуникации, социально-психологический тренинг и игровой метод. Значительно расширен 

и представлен в новом свете метод беседы. 

3697 

Ш 33 

27.1 

Швачко О.В. Соціальна психологія: Навч. посіб. – К.: Вища шк., 2002. – 111 с. 

Розглянуто основні положення соціально-психологічної дисципліни з урахуванням перспектив 

її розвитку в плані визначення універсального, центрального механізму існування й розвитку 

особистості в соціумі. 

2554; 2668 

Ш 37 

27.1 

Шевандрин Н.И. Социальная психология в образовании: Учебн. пособ. Ч.1. – М.: ВЛАДОС, 

1995. – 544 с. 

В книге изложены основные подходы к описанию личности, межличностных отношений и 

малых групп в социальной психологии. Рассмотрены методы диагностики, коррекции, 

управления и развития личности и группы. 

1984 

Ш 55 

27.1 

Шихирев П. Н. Современная социальная психолоигия в США.. – М.: Наука, 1979. – 212 с. – 

елек. вар. 

В монографии анализируется состояние и тенденции развития социальной психологии в 

США. На большом фактическом материале автор показывает, как господствующие 
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методологические принципы (позитивизм и эмпиризм) заводят социальную психологию в 

тупик при решении актуальных проблем науки. 

б/н (ІПСП) 

Ш 55 

27.1 

Шибутан Т. Социальная психология / Пер. с англ. В.Б. Ольшанского. – Ростов н/Д.: Феникс, 

2002. – 544 с. 

Книга знакомит с основами социальной психологии и одновременно – с одним из подходов в 

этой науке. 

2694; 3031 

Ш 59 

27.1 

Шилова Т.А. Приемы психосоциальной реабилитации. – М., 2000. – 31 с. 

62 

Ш 65 

27.1 

Шихирев П. Н. Современная социальная психология. – М.: ИПРАН; Екатеринбург: Деловая 

книга, 2000. – 448 с. – друк. вар., елек. вар. 

В книге анализируется состояние социально-психологической науки в мире. 

904 

Я 45 

27.1 

Якимова Е.В. Теория социальных представлений в социальной психологии: дискуссии 80-х - 

90-х годов: Науч.-аналит. обзор / РАН. ИНИОН. Лаб. социологии. - М.: ИНИОН, 1996. - 115 с. 

– елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

 

27.2. Психотерапія 

А 37 

27.2 

Айви А. Е., Айви М. Б., Саймэк-Дауиинг Л. Психологическое консультирование и 

психотерапия. Методы, теории и техники: практическое руководство. — М.:, 2000 - 487 с. 

Более 250 теорий психологической консультации и психотерапии конкурируют на рынке идей 

и практики. С помощью этой книги, авторы пытаются навести некоторый порядох в том хаосе 

методов и теорий психотерапии, который сейчас существует. Этот поиск разумного их 

понимания можно назвать «обобщенной теорией», поисхом связи и гармонии среди 

представленных альтернативных теорией и методов. 

875 

А 64 

27.2 

Аналитическая психология и психотерапия / Сост. и ред. В.М. Лейбина. – СПб.: Питер, 2001. – 

512 с. 

Включенные в хрестоматию тексты знакомят с теорией психологических типов, 

коллективного бессознательного и архетипов, индивидуации и самости, раскрывают 

психологию западного и восточного мировосприятия, теорию сновидений и методов 

конструктивного их толкования, а также соновы аналитической психологии и психотерапии. 

1317 
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А 95 

27.2 

Ахмедов Т.И. Психотерапия в особых состояниях сознания: история, практика / Т.И.Ахмедов, 

М.Е. Жидко. – М.: ООО «Издательство АСТ»; Харьков «Фолио», 2001. – 786 с. 

В настоящем издании последовательно и всесторонне охарактеризованы такие особые 

состояния сознания, как гипноз, сновидения, экстрасенсорное восприятие, медитации и т.д., 

даны основы психотерапевтической практики различных школ и направлений в этих 

состояниях, приведены оригинальные разработки авторов. 

1422 

Б 87 

27.2 

Полное руководство по детской психотерапии. / Пер. с англ. Ю. Брянцевой. – М.: Изд-во 

ЭКСМО-Пресс, 2002. – 640 с. – елек. вар. 

В книге освещен весь спектр проблем и вопросов детской психотерапии, начиная с 

планировки интерьера в терапевтическом кабинете, с особым акцентированием на тех темах, 

которые требуют особого внимания в случае с начинающими специалистами. Содержание 

книги адекватно реальному процессу работы терапевта, поэтому начинающий терапевт может 

легко строить свою работу в соответствии с планом, изложенным в книге. Автор постарался 

изложить материал четким и выразительным языком с минимальным использованием 

терминологии, исчерпывающими объяснениями и большим количеством примеров и сделать 

материал максимально практичным. 

б/н (ІПСП) 

Б 91 

27.2 

Бурлачук Л. Психотерапия: Учебник для вузов / Л.Бурлачук, А. Кочарян, М. Жидко. – СПб.: 

Питер, 2003. – 472 с. 

Учебник посвящен анализу и современной интерпретации различных направлений 

психотерапии. Широко представлена палитра современного психотерапевтического знания, но 

при этом обозначена и авторская концепция психотерапии, приглашающая читателя к 

диалогу, конечная цель которого- создание отечественной психотерапевтической литературы.  

3581 

В 12 

27.2 

Вацлавик П. Как стать несчастным без посторонней помощи. Перевод с английского О. В. 

Захаровой. М. : ПРОГРЕСС, 1990. – елек. вар. 

 Автор в легкой, живой, остроумной манере пишет о  вещах  серьезных  и актуальных. Под 

видом практических советов тем, кто хочет освоить  "технику отравления собственной жизни" 

и чувствовать себя глубоко, по-настоящему несчастным, описываются реально существующие 

психологические механизмы, приводящие к неврозам и стрессам. Помочь  читателю  осознать  

эти опасные механизмы, вместе посмеяться над собственными "страхами",  показать, 

насколько наше счастье и душевное здоровье зависит от нас  самих, - цель настоящей книги. 

Написанная известным ученым и основанная на многолетней психотерапевтической практике, 

книга - при всей легкости  и  элегантности стиля - повествует о важных психологических  

проблемах.  Книга завоевала всемирную известность, став бестселлером в США,  ФРГ,  

Италии, Франции и др. странах. 

б/н (ІПСП) 

В 14 

27.2 
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Вайнер И. Основы психотерапии. - СПб.: Питер, 2002. -288 с. 

В общих  чертах изложены теоретические и научно-исследовательские основы психотерапии, 

выделены универсальные принципы. В данной книге принципы, теория и результаты 

различных психотерапевтических исследований объединены в систему простых и понятных 

практических рекомендаций по проведению психотерапии. 

2338 

В 26 

27.2 

Вебер Г. Кризисы любви: Системная психотерапия Берта Хеллингера. — М.: Изд-во 

Института Психотерапии, 2002. — 304 с.елек.вар. 

Эта книга написана для психотерапевтов, психологов и педагогов, а также для тех, кто ищет 

свой шанс и хочет справиться с кризисами во взаимоотношениях. 

В книге рассказывается об условиях, при которых отношения между мужчиной и женщиной, 

между детьми и родителями не складывались или же, наоборот, складывались и становились 

более глубокими. Здесь говорится о порядках любви, о кризисах, которые проявляются как 

следствие нарушений этих порядков, о том, как их преодолеть и найти правильное решение. 

При этом речь идет о самых основных составляющих человеческого бытия и совместной 

жизни в семье, таких, как право на принадлежность или обособленность, принятие родителей, 

равноправие в партнерских отношениях и согласие с собственной судьбой. 

б/н (ІПСП) 

В 26 

27.2 

Верер Г. Практика семейной расстановки: Системные решения по Берту Хеллингеру 

(Составитель Г. Вебер) / Перевод с немецкого И. Д. Беляковой. — М.: Международный 

институт консультирования и системных решений, Высшая школа психологии, 2004. — 384 

с.елек. вар. 

Эта книга представляет системную работу с семьями по Берту Хеллингеру почти в 

энциклопедической широте. Здесь и философская основа подхода, и его техническая сторона, 

и соотношение с другими психотерапевтическими методами, и практическое использование в 

самых разных сферах и с разными категориями клиентов. С ее страниц звучат голоса как 

самого создателя метода, так и его учеников и последователей, которые уже и сами обрели 

известность и теперь обучают и широко используют семейные расстановки в клинической 

практике и медицине, социальной работе и педагогике, в оргконсультировании и даже при 

создании литературных произведений (в частности, сценариев). 

б/н (ІПСП) 

В 54 

27.2 

За пределами психики: Терапевтическое путешествие Карла Витакера / Под ред. Дж. Р. Нейла 

и Д. П. Книскерна / Пер. с англ. М. И. Завалова. – М.: Независимая фирма «Класс», 1999. – 400 

с. – елек. вар. 

Настоящее издание представляет избранные работы Карла Витакера, одного из самых 

выдающихся семейных терапевтов нашего времени. Работы распределены по четырем 

главным темам: природа психотерапии, подготовка и рост профессионала, структура 

отношений в браке и терапия пар, структура и терапия семейной системы. Тексты 

сопровождаются подробными комментариями, объясняющими важнейшие концепции 

Витакера. 

б/н (ІПСП) 

Г 20 
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27.2 

Гарбузов В.И. Практическая психотерапия, или как вернуть ребенку и подростку уверенность 

в себе, истинное достоинство и здоровье. - СПб.: Сфера, 1994. –160 с. 

В книге излагаются авторские концепции инстинктов человека, причин и механизмов 

развития неврозов и психосоматических заболеваний, психотерапии этих состояний, а также 

нарушений поведения в детском и подростковом возрасте. 

537 

Г 54 

27.2 

Глива Є. Вступ до психотерапії: Навчальний посібник. – Острог-К.: Вид-во „Острозька 

академія”, вид-во „Кондор”, 2004. – 530 с. 

Пропонована праця присвячена психотерапії. Де пацієнт заглиблюючись в особливо створені 

умови, перевіряє своє ставлення до власного майбутнього, користуючись краще пізнаним 

минулим та теперішнім, до навколишнього світу, та найважливіше – ставлення до себе самого, 

бо лояльність до себе, до внутрішнього голосу людини, як вказує Г. С. Сковорода, - це вхід до 

„щасливого власного дому”. 

3879 

Г 58 

27.2 

Горин С. А. А вы пробовали гипноз? СПб.: , 1985. — 208селек. Вар. 

Простым и доступным языком автор излагает основные сведения о приемах и техниках 

гипнотического воздействия, показывает на конкретных примерах использование приемов 

гипноза для достижения целей общения в различных ситуациях (эффективное воздействие на 

реальных и потенциальных деловых партнеров, клиентов, пациентов, покупателей). 

б/н (ІПСП) 

Г 68 

27.2 

Горбатов Д.С. Практикум по психологическому исследованию: Учеб. пособ. - Самара: 

БАХРАХ-М, 2000. – 248 с.  

Учебное пособие содержит описание десяти наиболее распространенных в исследовательской 

практике методов психологической науки. Предлагаемые упражнения и лабораторные работы 

позволят более глубоко освоить основы исследовательской деятельности. 

49 

Г 94 

27.2 

Гулина М.А. Терапевтическая и консультативная психология. – СПб.: Речь, 2001. – 352 с. 

В книге описываются различные подходы и предлагаются новые возможности для развития 

психологии как помогающей профессии. Психотерапия и консультирование рассматриваются 

как процессы, приводящие к личностным изменениям. Книга содержит сравнение и 

систематическое описание трех основных подходов в психотерапии и консультировании: 

психодинамического,когнитивно–бихевиорального, гуманистического. 

786 

Д 28 

27.2 

Декер-Фойгт Г.Г. Введение в музыкотерапию. – СПб.: Питер, 2003. – 208 с. 

Данное пособие содержит подробный обзор различных видов музыкотерапии, их 

современного состояния и перспектив развития. На основе богатого практического материала 
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автор рассматривает достижения  и проблемы музыкотерапии, аспекты ее взаимодействия с 

различными сферами психологии человека. 

3343 

Д 29 

27.2 

Дельфинотерапия для детей и их родителей / [авт.: А.П.Чуприков; А. Ванчова; С.В. Келюшок 

и др.] – Одесса, 2010. – 16 с. 

В этой брошюре впервые рассматриваються вопросы организации дельфинотерапии, как 

одного из видов анималотерапии, а также при каких психоневрологических расстройствах 

дельфиенотерапия полезна. 

б/н (ІПСП) 

Д 46 

27.2 

Дилтс Р. Моделирование с помощью НЛП. – СПб.: Питер, 2001. – 288 с. – ( Сер. «Практикум 

по психотерапии»). 

В книге раскрываются основные принципы, приемы и стратегии процесса моделирования в 

НЛП, а также показывается, как эти понятия и приемы можно применить в исследовании 

такого сложного явления как лидерство. 

907 

Ж 92 

27.2 

Журнал практического психолога. – 2002. – №2-3. – 34 с. 

Специальный выпуск: история психодрамы в России. 

3809 

3-38  

27.2 

Захаров А. И. Игра как способ преодоления неврозов у детей.— СПб.: КАРО, 2006. — 416 с. – 

елек. вар. 

Есть различные способы лечения неврозов у детей — от гипноза до применения 

транквилизаторов. Но в суете современной жизни почти забыто самое действенное средство 

— игра для блага детей и не менее страдающих родителей. В книге представлен многолетний 

практический опыт автора в изучении неврозов у детей и восстановлении их психического 

здоровья, активизации природных возможностей, творческого роста и поиска согласия с 

родителями. 

б/н (ІПСП) 

З 63 

27.2 

Зинкевич-Евстигнеева Т. Д., ГрябснкоТ. М. Практикум по креативной терапии. — СПб.: 

Издательство «Речь»; «ТЦ Сфера», 2001. - 400 с. 

В данной книге описаны современные методы и техники терапии творчеством (или 

креативной терапии). Авторы раскрывают секреты использования сказкоте-ралии, арт-

тсрапин, песочной терапии, гслеено-орнентированной терапии, игро-теряпми и других 

креативных методов. Книга поможет в практике психологического консультирования, 

психокоррекции,психотерапии. 

879 

З-63 

27.2 

Зинкевич-Евстигнеева Т. Д., Грабенко Т. М.. Игры в сказкотерапии. — СПб., Речь, 2006. 208 с. 
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Книга посвящена практике использования игры в контексте сказкотерапии. 

Авторы рассказывают о том, как создавать игры для работы с детьми и подростками; какие 

игры использовать в различных ситуациях консультирования и психокоррекции; какие 

игровые упражнения предложить особым» детям в процессе формирования социальных 

навыков; как обучать ребенка основам грамоты в песочнице. 

б/н (ІПСП) 

З 91 

27.2 

Зубалий Н.П., Лёвочкина А.М. Основы психотерапии: Учеб. пособие. – К.: МАУП, 2001. – 160 

с. 

В пособии освящаються актуальне вопросы психотерапии как профессиональной 

деятельности и процесса психологической помощи. Психотерапия рассматривается как наука 

о лечении болезней с помощью психологических методов. Детально анализируются основне 

понятия и направления современной психотерапии, а также конкретне техники работы с 

людьми. 

1336 

И 20 

27.2 

Иванов Ю. М. Энциклопедия психотренинга: Как управлять собой и влиять на других людей. 

– 213 с. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

И-28 

27.2  

Игумнов С.А. Клиническая психотерапия детей и подростков: Учеб. пособие / Науч. ред. В.Т. 

Кондрашенко. - 2-е изд., испр., доп. – Мн.: Бел. наука, 2001. – 191 с. 

Изложены основные понятия и методики клинической психотерапии детей и подростков, 

рассмотрены особенности групповой, игровой, гипносуггестивной, семейной психотерапии. 

2729 

И-28 

27.2 

Игумнов С.А. Психотерапия и психокоррекция детей и подростков. – М.: Изд-во Института 

психотерапии, 2000. – 112 с. – друк. вар., елек. вар. 

В книге изложены основные понятия и методики клинической психотерапии и 

психологической коррекции в детском воздасте. Рассмотрены особенности и возможности 

групповой, игровой, гипносуггестивной психотерапии в детском и подростковом воздасте, а 

также методы семейной психотерапии. Особое внимание обращено на кризисную 

психотерапию у подростков.  

874 

И-66 

27.2 

Инновационная психотерапия / Под ред. Д. Джоунса. - СПб: Питер, 2001. - 384 с. 

Авторы книги - специалисты в области альтернативных форм психотерапевтической 

практики, относящейся к психотерапии нового типа и позволяющей интегрировать те виды 

человеческого опыта, которые ранее находились вне поля зрения специалистов. Их 

объединяет интерес к изучению перинатальной психологии, работы с телом и художественной 

экспрессии, трасперсональному и иным направлениям «глубинной психологии», к 

использованию элементов духовной практики и древних систем целительства. Книга 

адресована психологам, психотерапевтам, специалистам в области охраны психического 
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здоровья, всем образованным гуманитариям, заинтересованным в освоении методов и 

активных техник самопознания. 

1888 

К 17 

27.2 

Каліна Н.Ф. Психотерапія: підручник / Н.Ф. Каліна. – К.: Академвидав, 2010. – 288 с. 

Для лікування неврозів, подолання труднощів і перешкод на життєвому шляху, звільнення від 

негативних переживань і душевного болю, актуалізації резервів особистісного зростання 

найефективніша наукова психотерапія. Представники різних психотерапевтичних напрямів та 

шкіл, маючи єдину мету, використовують специфічні підходи, методи, техніки досягнення 

результату. Всі ці питання, як і загальні засади психотерапії, системно розглянуто у 

пропонованому підручнику. Особливо докладно проаналізовано прийоми і методи 

психоаналізу, юнгіанства, гештальттерапії, когнітивного, екзистенціального, гуманістичного 

підходів, тілесно орієнтованої психотерапії, структурного психоаналізу. 

1443 (ІПСП) 

К 21 

27.2 

Фрэнкл Дэвид Карделл Психотерапия и лидерство. – СПб.: Изд-во «Речь», 2000. – 234 стр. 

Автор книги рассматривает лидерство в широком смысле, как позитивный фактор 

самоактуализации, а также представляет оригинальную психотерапевтическую методику, 

позволяющую достич «взрослого» или адекватного поведения по отношению к себе и 

соціуму. 

787 

К 35 

27.2 

Кеинард Д., Роберте Дж., Уинтер Д. Групп-аналити ческая психотерапия. — СПб.: Питер, 

2002. — 192 с. 

Предлагаемое пособие по групп-аналитической психотерапии написано опытнейшими в этой 

области англо-американскими специалистами. В книга удачно комбинируется наложение 

теоретических основ группового анализа и всестороннее обсуждение ряда «трудных» 

психотерапевтических ситуаций, В практикуме детально описаны восемь проблемных 

ситуаций. Поиск возножных способов их разрешения и сопоставление своего варианта с 

авторскими станут для начинающего практика хорошей тренировкой профессиональных 

навыков. Все ситуации сопровождаются подробным комментарием авторов, анализирующих 

логику выбора конкретной форми вмешательства опытными и начинающими специалистами 

различных теоретических ориентации. 

1465 

К 37 

27.2 

Кетлер Дж. Психотерапевтическое консультирование / Дж. Кетлер, Р.Браун. – СПб.: Питер, 

2001. – 464 с.  

Предлагаемая книга является подробным и динамическим изложением теории и практики 

психотерапевтического консультирования, современным пособием для вводных курсов в 

такие предметне области, как “Принципы консультирования”, “Профессиональная 

ориентация”, “Теория и практика консультирования”, “Оказание психологической помощи”, 

“Развитие человеческих ресурсов”. 

1306 
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К 56 

27.2 

Ковалев С.В. Психотерапия личной истории и психокоррекция Самостоятельных Едениц 

Сознания. – М.: Московский психолого-социальный институт; Воронеж: Издательство НПО 

«МОДЭК», 2001. – 160 с. 

Книга посвящена одному из наиболее интересных аспектов современной краткосрочной 

психотерапии: психотерапии личной истории и психокоррекции Самостоятельных Единиц 

Сознания. 

2831 

К 57 

27.2 

Когнитивная терапия депресии / А.Бек, А.Раш, Б.Шо, Г.Эмери. - СПб.: Питер, 2003.- 304 с. 

В книге представлены специальные техники, позволяющие скорректировать когнитивные 

искажения пациента и в конечном счете способствует ослаблению депрессивных симптомов.  

2604 

К 73 

27.2 

Котлер Дж. Совершенный психотерапевт. Работа с трудными клиентами. – СПб.: Питер, 2002. 

– 352 с. 

В книге описываються общие черты различных терапевтических подходов, варианты их 

интеграции в универсальную модель. 

2066 

К 73 

27.2 

Котлячков А., Горин С. Оружие — слово. Оборона и нападение с помощью… елек.вар. 

Авторы создали качественно новую модель эриксоновского гипноза, пригодную для 

использования не только в кабинете психотерапевта, но и в любых обыденных ситуациях. 

Гипноз уже давно используется как для обороны, так и для нападения. Авторы показывают, 

как делать это профессионально. 

Соединив эриксоновский гипноз с фоносемантикой, они создали модель, которая действует 

легко и наверняка: просто, быстро и надежно. 

б/н (ІПСП) 

К 55 

27.2 

Кочюнас Р. Психотерапевтические группы: Теория и практика / Пер. с лит. — М.: 

Академический Проект, 2000. — 240 с.  

Книга является первым на русском языке пособием по групповой психотерапии, написанным 

как для руководителей психотерапевтических групп, так и для их участников. Автор отвечает 

на вопросы: как стать /результативным групповым психотерапевтом и как стать эффективным 

участником группы. Книга написана доступным языком и может быть прочитана и понята как 

профессионалом, так и человеком, просто интересующимся групповой психотерапией; однако 

доступный язык вовсе не упрощает содержания работы. Автор обобщает не только свой 

уникальный практический опыт, но н опыт коллег, а также основную литературу развитых 

стран за последние 40 лет, останавливаясь на преимуществах групповой психотерапии перед 

индивидуальной. 

3108 

К 64 

27.2 
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Кондратюк Н. С. Психотерапевтическое высказывание: парадигмальные особенности. – Суми: 

Вінніченко М. Д. – 180 с. 

Монография посвящена исследованию речевого взаимодействия в психотерапии. В 

монографии изложены теоретические основы проблемы речевого высказывания в 

психотерапии, а также ряд эмпирических исследований специфики высказывания 

психотерапевта в разных психотерапевтических подходах.  

1468 (ІПСП) 

К 78 

27.2 

Крамер Ч.. Мастерство психотерапии. – СПб.: Питер, 2003. – 240 с. 

В книге рассматриваются различные аспекты понимания психотерапии и возможности их 

творческой реализации. Описываются особенности и сходство различных терапевтических 

подходов, варианты их интеграции в универсальную модель; индивидуальные особенности 

психотерапевта, позволяющие ему работать эффективно. Основываясь на богатом 

профессиональном опыте, автор уделяет особое внимание процессу формирования личного 

стиля психотерапевта как одному из важнейших условий его эффективности. 

2634 

К 82 

27.2 

Кривоніс Т. Г. Основи особистісної психотерапії. Навчально-методичній посібник. - К.: 

Видавничий Дім «Слово», 2011. - 192с. 

У навчально-методичному посібнику розроблений комплекс методик психотерапії та надання 

психологічної допомоги особистості, в якому враховується її цілісність та неповторність, а 

також всі її сутнісні ознаки та властивості, передбачені умови для її розвитку та саморозвитку. 

Такий підхід отримав назву особистісна психотерапія. Він спирається на положення про 

особистість як цілісність, спрямований на надання допомоги особистості за такими 

напрямками: медико-біологічний - урахування медичних, психофізіологічних особливостей 

особистості та ЇЇ труднощів. Соціально-психологічний аспект надання допомоги - врахування 

системи стосунків особистості з соціальним оточенням (сім'єю, групою, колективом тощо). 

Емоційний, внутрішньо особистісний аспект - полягає у врахуванні особливостей 

внутрішнього світу особистості, її емоційного стану в процесі надання психологічної 

допомоги. Особистісна психотерапія базується на уявленнях про нужду як вихідну базальну 

енергетичну інтенція, що не є суто біологічною, а має єдину біосоціально-духовну природу. 

Особливості особистісної психотерапії обумовлені основними принципами експерименталь-

но-генетичного методу, а саме принципом аналізу за одиницями, принципом історизму, 

принципом системності, принципом проектування. Особистісна психотерапія - це 

комплексний підхід до проблеми надання психологічної допомоги особистості, що 

ґрунтується на основних ідеях генетичної психології та розвиває їх у практично-

психологічному спрямуванні. 

1325 (ІПСП) 

Л 64 

27.2 

Литвак М.Е. Принцип сперматозоида: Учебн. пособие. – Ростов н/Д.: Феникс, 2002. – 512с. 

В книге рассказано о приемах и методах, применяемых на сеансах групповой психотерапии, 

психологических тренингах. 

2488 

Л 81 

27.2 
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Лоуэн А. Секс, любовь и сердце: психотерапия инфаркта / Пер. с англ. С. Коледа. - М.: 

Институт Общегуманитарных Исследований, 2000 - 224 с. 

“Лишая сердце любви, вы подвергаете свою жизнь опасности” - таково предупреждение 

доктора Лоуэна. В погоне за успехом человек западной цивилизации подчас утрачивает связь 

с собственной природой, что ведет к стрессам, многочисленным заболеваниям и внезапной 

смерти. Как избежать этого, наполнив жизнь сердечным теплом и удовлетворенностью, и 

рассказывает эта книга. 

1891 

М 11 

27.2 

Мустакас К. Большие проблемы маленьких детей / Пер.с англ. Г.Пимочкиной. – М., 2003. - 

384 с. 

Не всем детям дано безоблачное детство. Многие из них сталкиваются с непростыми 

проблемами, способными коренным образом изменить их будущее: неизлечимая болезнь, 

родительское отвержение, серьезное психическое заболевание и его последствия, заикание, 

попытки суицида и т. д. Не в силах справиться с этими ситуациями собственными силами, 

ребенок как никогда остро нуждается в помощи взрослых. Именно таким ключевым моментам 

жизни детей и посвятил эту книгу известный детский психотерапевт Кларк Мустакас. 

Способен ли взрослый услышать и понять ребенка? Как он может помочь ему? Что 

происходит между ними в процессе взаимодействия? Б этой книге вы найдете яркие примеры 

и захватывающие истории, рассказывающие об уникальном опыте взаимоотношений между 

взрослыми и детьми, о том, как между ними рождались подлинные, доверительные 

отношения, лишенные типичной для нашей жизни фальши, условности и неискренности. Вы 

увидите, что полное и безусловное принятие ребенка таким, каков он есть, согласие с его 

видением мира способны привести ребенка к позитивным изменениям, здоровой, 

благополучной и полноценной жизни. 

1133 (ІПСП) 

М 15 

27.2 

МакМаллив Р. Практикум по когнитивной терапии: Пер. с англ — СПб.: Речь, 2001. — 560 с.  

В данной книге описывается, объясняется и демонстрируется более ста когнитивно 

терапевтических техник, для каждой приводятся теоретические основания, пошаговое 

описание метода, примеры из практики и источники дополнительной информации. 

854 

М 67 

27.2 

Митрополит Иерофей (Влахос) Православная психотерапия – Полтава, 2004 

4349 

М 60 

27.2 

Мілютіна К. Психологія сім'ї. Техніки раціонально-інтуїтивної психокорекції родини. — К., 

2007. — С.144. 

У посібнику запропоновані загальні принципи та техніки раціонально-інтуїтивної 

психотерапії, які можуть бути використані під час сімейного консультування та корекції. 

Рекомендуємо застосовувати їх до потреб та особливостей ватних клієнтів, враховуючи 

anгорські методичні рекомендації. 

647 (ІПСП);  

М 85 
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27.2 

Милютина Е.Л. Психотерапевтические рецепты на каждый день. — М.: Независимая фирма 

“Класс”, 2001. — 384 с. — елек. вар. 

Эта книга — собрание самых разных техник и методов самопомощи в процессе личностных 

изменений. Она построена так, что вызывает активный интерес: несложные диагностические 

тесты, эффективные упражнения, тексты для релаксации, притчи, метафоры, истории... Читать 

ее можно с любого понравившегося места — как специалисту (психологу, психотерапевту, 

студенту соответствующего вуза), так и человеку, имеющему непрофессиональный интерес к 

психологии. 

б/н (ІПСП) 

Н 34 

27.2 

Нахимовский А. И. Практическая психотерапия. / А. И.Нахимовский, В. В. Шишков. - СПб: 

Питер, 2001. - 512 с. 

Настоящее издание является оригинальным руководством по психотерапии, в котором 

подробно и профессионально изложена точка зрения авторов на проблемы 

психотерапевтического общения, адекватного применения психотерапевтических техник как в 

детско-подростковой, так и во взрослой врачебной практике. Материал представлен в форме 

диалогов, максимально удобной для усвоения. В диалогах каждый из обсуждаемых вопросов 

рассматривается с разных позиций, так что читатель имеет возможность заочного включения в 

дискуссию авторов. Книга содержит множество примеров, убедительно доказывающих 

необходимость широкого внедрения психотерапии во все медицинские специальности не 

только для лечения неврозов, но и для коррекции функциональных расстройств при 

разнообразной органической патологии. 

1875 

Н 71 

27.2 

НЛП в психотерапии / Р. Болстад, М. Хэмблетт. — СПб.: Питер, 2003.— 240 с. 

В предлагаемой книге представлены три основные модели, лежащие в основе практической 

деятельности авторов в сфере НЛП-консультирования.  

2628 

О 26 

27.2 

Основи символодрами. Вступ до основного ступеня. – К.: Главник, 2007. – 112 с. 

У посібнику представлено досвід психокорекційної роботи за методом символодрами. Цей 

метод виявив себе клінічно високоефективним при лікуванні неврозів та психосоматичних 

захворювань. А також при психотерапії порушень, пов’язаних з легкими проявами 

невротичного формування особистості. 

4221 

О-26 

27.2 

Обухов Я. Л. Символдрама: Кататимно-имагинатимная психотерапия детей и подростков. – 

М.: Эйдос, 1997. – 112 с. – елек. вар. 

Символдрама (также известная как кататимное переживание образов) – это метод глубинно-

психологически ориентированной психотерапии, который оказался клинически-эффективным 

при краткосрочном лечении неврозов и психосоматических заболеваний, а также при 

психотерапии нарушений, связанных с невротическим развитием личности. 

б/н (ІПСП) 
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П 24 

27.2 

Пезешкиан Н. Психосоматика и позитивная психотерапия: Пер. с нем. / Носсрат Пезешкиан. – 

2-е издание. – М.: Институт позитивной психотерапии, 2006. - 464 с. – елек. вар. 

Книга представляет собой практическое пособие и посвящена двум неразрывно связанным 

темам - психосоматике (телесному отражению душевной жизни человека) и позитивной 

психотерапии. 

Для психотерапевтов особый интерес представляют различные стороны позитивного подхода 

к психокоррекции, дополняющие то, что им уже известно. Психологам и педагогам могут 

быть полезны сведения о физиологических механизмах психологической помощи. Врачам - 

психологические аспекты клинико-физиологических представлений. 

б/н (ІПСП) 

П 49 

27.2 

Польстер И., Польстер М. Интегрированная гештальт-терапия: Контуры теории и практики / 

Пер. с англ. А.Я.Логвинской  – М.: Независимая фирма «Класс», 1996. – 272с. – елек. вар. 

Для многих читателей туманны оба слова, но это дело поправимое: великолепная книга пары 

знаменитых гештальтистов отвечает на все вопросы о современной гештальт-терапии. Теория, 

практика, техники с показаниями и противопоказаниями, “случаи”, соотношения с другими 

психотерапевтическими подходами, терминология – и все это под одной обложкой. Поэтому 

каждый психиатр, психолог, психотерапевт (не говоря уже о тех, кому “просто интересно”) 

увидит в книге много нового о сегодняшней – то есть глубоко разработанной и 

интегрированной гештальт-терапии. Возможно, кто-то даже откроет ее для себя заново. 

б/н (ІПСП) 

П 69  

27.2 

Практика сказкотерапии / Под ред. Н. А. Сакович.— СПб.: Речь, 2004.— 224 с. – елек. вар. 

Издание представляет собой сборник сказок, игр и сказко-терапевтических программ, 

разработанных психологами-практиками. Представленные коррекционно-развивающие 

программы предназначены для работы с детьми дошкольного и младшего школьного 

возраста, подростками, педагогами и родителями. Одна из программ может быть использована 

в работе психологического школьного театра. Предлагаемые программы имеют подробное 

описание, что позволит специалистам включать их в свою практику как целиком, так и в 

качестве отдельных занятий. 

б/н (ІПСП) 

П 86 

27.2 

Психодрама и современная психотерапия. – 2003. – №1. – 80 с. 

Содержание: призвание психотерапевта, социодрама и социометрия, психодраматическая 

жизнь 

3801 

П 86 

27.2 

Психодрама и современная психотерапия. – 2003. – №2.– 80 с. 

Содержание: теория и методика, социодрама и социометрия, случай из практики, теотральная 

психодрама. 

3802 

П 86 
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27.2 

Психодрама и современная психотерапия. – 2003. – №3. – 80 с. 

Содержание: теория и методика, случай из практики, нижное обозрение. 

3804 

П 86 

27.2 

Психодрама и современная психотерапия. – 2003. – №4. – 80 с. 

Содержание: теория и методика, социодрама и социометрия, научная жизнь. 

3805 

П 86 

27.2 

Психодрама и современная психотерапия. Научно-теоретический и научно-методический 

журнал // № 1 (2), январь – март 2003 г. – 80 с. 

б/н (ІПСП) 

П 86 

27.2 

Психодрама и современная психотерапия. – 2004. – №1-2.– 160 c. 

Этот выпуск посвящен второй Московской конференции по психодраме – важному событию в 

псиоходраматической жизни России и СНГ. 

3803 

Р 60 

27.2 

Роджерс К. Клиентоцентрированный / человекоцентрированный подход в психотерапии  // 

Вопросы психологии №2. – 2001. – 11 с. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

Р 60 

27.2 

Роджерс К.Р. Взгляд на психотерапию. Становление человека: Пер. с англ. / Общ. ред. и 

предисл. Е.И. Исениной. - М.: Прогрес, 1998. – 480 с. 

В книге обосновывается идея гуманистической психологии, анализируется процесс 

формирования личности. 

546 

Р 69 

27.2  

Романов А.А. Диагностика нарушений поведения и эмоциональных расстройств у детей 

дошкольного и младшего школьного возраста (альбом диагностических методик).- М.: 

ПРИНТ, 2000. – 30 с. 

Альбом диагностических методик. Раскрываются методы и приемы диагностики детей 

дошкольного и младшего школьного возраста, с разнообразными нарушениями поведения, 

невротическими расстройствами. 

392 

Р 69 

27.2  

Романов А.А. Коррекция нарушений поведения и эмоциональных расстройств у детей (альбом 

игровых коррекционных задач). - М.: ПРИНТ, 2000. – 10 с. 

Альбом игровых коррекционных задач. Раскрываются методы и приемы коррекции 

нарушениями поведения и эмоциональных расстройств у детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. 
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391 

Р 70 

27.2 

Ромек Е.А. Психотерапия: теоретическое основание и социальное становление. - Ростов-н/Д: 

Изд-во Рост, ун-та, 2002. - 376 с. 

Монография посвящена теоретическому обоснованию психотерапии как новой научной 

дисциплины и сферы профессиональной деятельности. В книге детально анализируются 

важнейшие традиции осмысления дисциплинарного и прикладного своеобразия психотера-

пии: историческая, теоретико-дидактическая, психологическая, философская, 

антипсихиатрическая. Закон психотерапии, или функция, которая многообразными способами 

осуществляется ее различными направлениями, выявляется с помощью методологических 

ресурсов немецкой классической философии и «золотой» традиции отечественной психологии 

— теории культурно-исторического развития психики Л. С. Выготского. 

3808 

С 21 

27.2 

Сатир Вирджиния Психотерапия семьи. — «Речь», СПб., 2000.елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

С 32 

27.2 

Сергиенко И.М. Роли, которые мы выбираем: В помощь руководителю психологического 

театра  / Под ред. В.М. Оржеховской. – Черкассы: «Эскейп», 2003. – 52 с. 

Данное пособие предлагает руководителям социально-психологических театров информацию 

о психодраме, как основном методе, который мы используем для создания сценариев 

профилактических постановок, для предоставления психологической помощи участникам-

актерам, для повышения психологической культуры молодежи. 

3521 

С 34 

27.2 

Сидоренко Е.В. Психодраматический и недирективный подходы в групповой работе с 

людьми: Методические описания и комментарии. – СПб.: Речь, 2001. – 90 с. 

В книге представлено описание методических принципов, тренинговых упражнений и 

примеров из практики работы в русле психодраматического и недирективного подходов. 

785 

C 37 

27.2 

Симводрама: Сб. науч. трудов / Е.К. Агеенкова, Т.Б. Василец, И.В. Винова; Под ред. Я.Л. 

Обухова и В.А. Поликарпова. – Минск: Европ. гуман. ун– т, 2001. – 416 с. 

В книге излагается метод глубинно ориентированной психотерапии, клинически 

высокоэффективный при краткосрочном лечении неврозов и психических заболеваний, а 

также нарушений, связанных с невротическим развитием личности. Преимущество данного 

метода проявляется в его глубокой теоретической обоснованности и детальной разработке 

всего комплекса терапевтических действий. 

788 

С 40 

27.2 

Системная  семейная психотерапия / Под ред. Э.Г. Эймиддера. – СПб.: Питер, 2002. – 367с. 
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В книге обобщен психотерапевтической, научной и педагогический опыт сотрудников 

кафедры психотерапии с курсом детско - подростковой психотерапии. 

2674 

С 41 

27.2 

Системная семейная психотерапия / Под ред. Э.Г.Эйдемиллера. – СПб.: Питер, 2002. – 368с. 

В книге освещены основные принципы семейного диагноза, изложены различные гипотезы 

появления  «идентифицированного пациента» в семье, отражены современные методы 

психологической диагностики дисфункциональных семейных отношений. 

2951 

С 48 

27.2 

Слободяник А.П. Психотерапия, внушение, гипноз. – 4-е изд., испр. и доп. – К.: Здоровье, 

1982. – 376 с. 

В пособии освещены вопросы психотерапии и, в частности, гипноза на основе идей нервизма. 

Представлен критический разбор некоторых идеалистических концепций, течений, методов и 

систем в зарубежной психотерапии. 

3044 

С 50 

27.2 

Смолянинов А. Дельфинотерапия для детей – К., 2009., 86 с. 

1043 (ІПСП) 

С 59 

27.2 

Соколова Е.Т. Психотерапия: Теория и практика: Учеб. пособие для студ. высш.учеб. 

заведений. – М.: Академия, 2002. – 368 с. 

Учебное пособие содержит систематическое изложение и углубленный сравнительный анализ 

теорий и методов ведущих направлений и терапевтических практик, а также их современных 

модификаций. 

1479 

С 69 

27.2 

Соціокультурні чинники становлення сучасної парадигми психотерапевтичної допомоги 

особистості : монографія / [З. Г. Кісарчук, Л. О. Гребінь, Т. С. Гурлєва та ін..]; за ред. З. Г. 

Кісарчук. – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2012. – 276с. 

Монографія присвячена проблемі впливу соціокультурного контексту на становлення сучасної 

парадигми психотерапевтичної допомоги. Зокрема, розглядаються ключові поняття, що 

висвітлюють основні тенденції розвитку сучасної психотерапії та соціокультурний контекст її 

становлення на вітчизняних теренах; зясовується значення вітчизняної філософсько-

психологічної традиції для теоретичних і практичних орієнтацій фахівців у галузі 

психологічної допомоги;розкривається роль християнських традицій і цінностей, екзистенцій 

них та етичних чинників, сімейного контексту особистості. 

1470(ІПСП) 

У 36 

27.2 

Уильямс Э. Вы – супервизор… Шестифокусная модель, роли и техники в супервизии / Пер. с 

англ. Т.С. Драбкиной. – М.: Независимая фирма «Класс», 2001. – 288 с. 
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В книге описаны и шестифокусная модель процесса супервизии, и контракт, и взаимные 

ожидания супервизора и супервизируемого, и техники, и роли, в которых выступает 

супервизор, и «ловушки», которые его подстерегают. 

2555 

Ф 21 

27.2 

Фанталова Е.Б. Диагностика и психотерапия внутреннего конфликта. – Самара: БАХРАХ-М., 

2001. – 128 с. 

Настоящая книга раскрывает один из возможных теоретико-методологических подходов к 

исследованию и психотерапии внутренних конфликтов человека. 

1320 

Ф 66 

27.2 

Фицджеральд Р. Эклетическая психотерапия. – СПб.: Питер, 2001. – 320 с. 

Книга является удобным практическим пособием, представляющим основы индивидуальной и 

семейной психотерапии, а также психотерапевтической работы с парами. Разбираются 

особенности так называемой поддерживающей и экспрессивной психотерапии на разных 

этапах ее проведения. 

1356 

Ф 79 

27.2 

Фопель К. Как научить детей сотрудничать? Психологические игры и упражнения: Практич. 

пособие: В 4-х ч. Ч. 4.: Пер. с нем.– М.: Генезис, 2001. – 160 с. 

Проведение подобных игр с детьми способствует развитию их «эмоционального интеллекта» 

и помогает педагогу создавать в классе дружескую атмосферу взаимопомощи, доверия, 

доброжелательного и открытого общения детей друг с другом и с учителем, облегчив тем 

самым процесс совместного обучения. 

808 

Ф 79 

27.2 

Фопель К. Как научить детей сотрудничать? Психологические игры и упражнения: Практич. 

пособие: В 4-х ч. Ч. 3.: Пер. с нем.– М.: Генезис, 2000. – 160 с. 

Проведение подобных игр с детьми способствует развитию их «эмоционального интеллекта» 

и помогает педагогу создавать в классе дружескую атмосферу взаимопомощи, доверия, 

доброжелательного и открытого общения детей друг с другом и с учителем, облегчив тем 

самым процесс совместного обучения. 

807 

Ф 79 

27.2 

Фопель К. Как научить детей сотрудничать? Психологические игры и упражнения: Практич. 

пособие: В 4-х ч. Ч. 2.: Пер. с нем.– М.: Генезис, 2001. – 160 с. 

Проведение подобных игр с детьми способствует развитию их «эмоционального интеллекта» 

и помогает педагогу создавать в классе дружескую атмосферу взаимопомощи, доверия, 

доброжелательного и открытого общения детей друг с другом и с учителем, облегчив тем 

самым процесс совместного обучения. 

809 

Ф 79 

27.2 



899 

 

Фопель К. Как научить детей сотрудничать? Психологические игры и упражнения: Практич. 

пособие: В 4-х ч. Ч. 3.: Пер. с нем.– М.: Генезис, 2001. – 160 с. 

Проведение подобных игр с детьми способствует развитию их «эмоционального интеллекта» 

и помогает педагогу создавать в классе дружескую атмосферу взаимопомощи, доверия, 

доброжелательного и открытого общения детей друг с другом и с учителем, облегчив тем 

самым процесс совместного обучения. 

878 

Ф 83 

27.2 

Франкл В. Психотерапия на практике: Пер. с нем. – СПб.: Речь, 2000. – 256 с. 

Книга посвящена самым актуальным проблемам нашей жизни: смысл любви; страх человека 

перед самим собой; врач и человеческие страдания; невроз безработицы и т.д. 

1590 

Ф 95 

27.2 

Фурманов И. А. Основы групповой психотерапии / И. А. Фурманов, Н. В. Фурманова. – 2004. 

–165 с. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

Х 12 

27.2 

Хайгл-Эверс А., Хайгл Ф., Отт Ю., Рюгер У. Базисное руководство по психотерапии. СПб.: 

«Восточно-Европейский Институт Психоанализа», совместно с издательством «Речь», 1998. – 

784 с. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

Х 19 

27.2 

Ханскарл Л. Кактатимное переживание образов: Основная ступень; Введение в психотерапию 

с использованием техники сновидений наяву; Семинар: Пер. с нем. – М.: Эйдос, 1996. – 256 с. 

– елек. вар. 

Кататимное переживание образов (КПО) – это метод глубинно-психологически 

ориентированной психотерапии, известный также как метод «сновидений наяву». Метод КПО 

оказался клинически-эффективным при краткосрочном лечении неврозов и 

психосоматических заболеваний, а также при психотерапии нарушений, связанных с 

невротическим развитием личности. 

б/н (ІПСП) 

Х 35 

27.2 

Хейли Дж. Необычная психотерапия. (Писхотерапевтические методики Милтона Эриксона). / 

Ч. 1. Нью-Йорк - Лондон, 1986. – 198 с. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

Ч 45 

27.2 

Черняева С. А. Психотерапевтические сказки и игры. — СПб.: Речь, 2004. — 168 с. – елек. вар. 

Книга содержит психотерапевтические сказки, методические рекомендации по работе с ними, 

различные примеры такой работы, описания игр, которые могут быть применены в 

сказкотерапии. В книге подробно описывается программа сказкотерапевтического тренинга 

личностного роста. 

б/н (ІПСП) 
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Э 11 

27.2 

ЭЙДЕМИЛЛЕР Э.Г.   ЮСТИЦКИЙ В. В.  Семейная   психотерапия ЛЕНИНГРАД 

«МЕДИЦИНА» ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 1990. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

Э 15 

27.2 

Эволюция психотерапии. Том 1. «Семейный портрет в интерьере»:Семейная терапия /Перевод 

с англ. Т.К. Кругловой. – М.: Независимая фирма»Класс». 1998. – 304с. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

Э 15 

27.2 

Эволюция психотерапии. Том 2. «Семейный портрет в интерьере»:Семейная терапия /Перевод 

с англ. Т.К. Кругловой. – М.: Независимая фирма»Класс». 1998. – 416с.елек.вар. 

б/н (ІПСП) 

Э 15 

27.2 

Эволюция психотерапии. Том 3. «Семейный портрет в интерьере»:Семейная терапия /Перевод 

с англ. Т.К. Кругловой. – М.: Независимая фирма»Класс». 1998. – 304с.елек.вар. 

б/н (ІПСП) 

Э 15 

27.2 

Эволюция психотерапии. Том 4. «Семейный портрет в интерьере»:Семейная терапия /Перевод 

с англ. Т.К. Кругловой. – М.: Независимая фирма»Класс». 1998. – 320с.елек.вар. 

б/н (ІПСП) 

Э 30 

27.2 

Эйдемиллер Э.Г. Психология и психотерапия семьи / Э.Г. Эйдемиллер, В.О.Юстицкис. - 3-е 

изд. - СПб.: Питер, 2002. - 656 с. 

«Психология и психотерапия семьи» является руководством, освещающим основные 

психологические механизмы функционирования семьи - действие вертикальных и 

горизонтальных стрессоров, динамику семьи, структуру семейных ролей, коммуникации в 

семье. В книге дается обзор основных направлений и школ семейной психотерапии - 

психоаналитической, системной, конструктивной и др. Впервые авторами изложена 

оригинальная концепция «патологизирующего семейного наследования». Особый интерес 

представляют психологические методы исследования семьи, многие из которых разработаны 

авторами. 

1865 

Э 36 

27.2 

Экзистенциональная психология. Экзистенция / Пер.с англ. М. Занадворова, Ю. 

Овчинниковой - М.: Апрель Пресс, Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001. – 624 с. 

Это уникальное издание составлено из двух известных в психологическом сообществе книг, 

представляющих собой наиболее объективные источники информации по экзистенциональной 

психологии. 

1635 

Э 79 

27.2 
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Эрлахер-Фаркас Б., Йорда К. МОНОДРАМА:   Исцеляющая  встреча;   От  психодрамы  к 

индивидуальной терапии / Пер. с нем.- К.: Ника-Центр, 2004.- 292 с. 

Книга посвящена использованию психодрамы в индивидуальной психотерапии. Авторы 

подробно исследуют историю развития психодрамы и монодрамы, анализируют ее истоки, 

связанные с венским периодом творчества Я.Л.Морено, рассматривают эволюцию этого ме-

тода в историческом, философском и культурном (прежде всего театральном) контексте. 

Большое внимание уделено философии и антропологии Морено. 

3806 

 

27.2 (1) Арт-терапія 

А 86 

27.2 (1) 

Арт-терапия / Сост. и общ. ред. А.И. Копытина. – СПб.: Питер, 2001. – 320 с. 

Хрестоматия является необходимым дополнением к ранее вышедшим книгам «Практикум по 

арт-терапии» и «Системная арт-терапия». Представлен широкий спектр теоретических и 

практических проблем арт-терапии, в частности тех, которые совершенно не освещены в 

отечественной литературе. 

1482 

А 86 

27.2 (1) 

Артпедагогика и арттерапия в специальном образовании: Учеб. для студ. сред. и высш. пед. 

учеб. заведений / Е.А. Медведьева, И.Ю. Левченко, Л.Н. Комисарова. - М.:  «Академия», 

2001.- 248 с. – друк. вар., елек. вар. 

Рассматривается взаимодействие педагогики и искуства в коррекционно-направленном 

процессе формирования художественной культуры детей с проблемами в развитии. 

2420 

В 64 

27.2 (1) 

Арт-терапія в роботі практичного психолога: Використ. Арттехнологій в освіті/ О. 

Вознесенська, Л. Мова. – К.: Шк.. світ, 2007. – 120 с., [4] арк.. – (Б-ка «Шк.. світ»). _ Бібліогр.: 

с. 118-119. 

734 (ІПСП) 

К 65 

27.2 (1) 

Копытин А.И. Основы Арт – терапии. – СПб.: Лань, 1999. – 256 с. – (Серия «Мир медицины»). 

Книга является первым русскоязычным исследованием, дающим читателям комплексное 

представление об арт–терапии как оригинальном направлении в лечебно – реабилитационной, 

педагогической и социальной работе. 

790 

К 65 

27.2 (1) 

Копытин А.И. Руководство по групповой арт - терапии. – СПб.: Речь, 2003. – 320 с. 

 Книга посвящена методологии и технике групповой арт - терапии. Представлены история и 

контексте развития. 

2617 

К 65 

27.2 (1) 

Копытин А.И. Системная арт-терапия. – СПб.: Питер, 2001. – 224 с. 
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В предлагаемом пособии излагаются основы разработанной автором концепции системной 

арт-терапии. 

2183 

Л 33 

27.2 (1) 

Лебедева Л.Д. Практика арт-терапии: подходы, диагностика, система занятий. – СПб.: Речь, 

2003. – 256 с. 

В книге содержится подробное изложение теоретических основ арт-терапии, диагностический 

блок, система тематических занятий и упражнений, а также множество живых примеров из 

практики арт-терапевтической работы с детьми и взрослыми. 

2622 

Р 69 

27.2 (1) 

Романов А.А. Что должен знать родитель и педагог о нарушениях и особенностях поведения у 

детей (альбом диагностических и коррекционных методик). – М., 2000. – 15 с. 

Пособие рекомендуется для всех, кто интересуется регулятивно коммуникативными 

подходами к коррекции нарушений поведения у детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. 

393 

 

27.2 (2) Казкотерапія 

Б 89 

27.2 (2) 

Брун Б. «Сказки для души: использование сказок в психотерапии»: Метод. пособ. для 

слушателей курса «Психотерапия в клинической практике» / Б.Брун, Э.Педерсен, М. Рунберг. 

– М., 2000. – 184 с. 

Авторы это й книге выразительно демонстрируют возможности включения в 

психотерапевтическую работу сказок, которые, подобно нам, отсылают нас к архетипическим 

основам нашей культуры. Такой подход позволяет работать мягко, и втоже время глубоко, 

обходя защиты и сопротивления клиента. 

789 

Г 56 

27.2 (2) 

Гнездилов А.В. Дым старинного камина (сказки доктора Балу). - СПб.: Речь, 2003. – 292 с. 

В книге известного петербургского врача и сказочника собраны его сказки, помогающие 

людям справиться с затруднительными для них ситуациями – проблемами в семье, потерей 

близких, открыть в себе новые силы и обрести  внутреннюю гармонию. 

2605 

З-63 

27.2 (2) 

Зинкевич – Евстигнеева Т.Д. Практикум по сказкотерапии.– СПб.: Речь, 2000. – 310 с. – друк. 

вар., елек. вар. 

810 

Р 17 

27.2 (2) 

Тренинг по сказкотерапии. — СПб.: Речь, 2002. — 254 с.  

В этой книге представлены семь программ для развития и коррекции поведения у детей. 

Сборник дает психологам и педагогам ответ: как вести коррекиионно-развивающие занятия с 
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детьми и подростками. 

б/н (ІПСП) 

 

27.2 (3) Ігрова терапія 

К 90 

27.2 (3) 

Костина Л. Игровая терапия с тревожными детьми. – СПб.: Речь, 2001. – 160 с. – друк. Вар., 

елек. вар. 

В книге рассматривается одна из самых актуальных проблем современной психологии – 

проблема детской тревожности. Автор подробным образом анализирует место игровой 

терапии в психокоррекционном процессе, детально описывает приемы и методики проведения 

психокоррекционных занятий и необходимые материалы, приводит готовые программы 

игровой терапии. 

3353 

К 98 

27.2 (3) 

Кздьюсон X., Шефер Ч. Практикум по игровой психотерапии. — СПб.: Питер, 2001. — 416 с. 

Предлагаемая книга посвящена одной из наиболее эффективных форм психотерапевтической 

работы с детьми — игровой терапии. Арсенал описанных в «Практикуме...» методик 

чрезвычайно разнообразен и подходит для решения большого круга задач: психотерапии, 

псияокоррекции и психопрофилактики, развития и гармонизации личности ребенка, 

улучшения психологического климата в семьях и малых группах. Он включает 

индивидуальные, парные и групповые игры, техники, предполагающие использование кукол и 

марионеток, методики релаксационного характера, основанные на активной работе 

воображения, сочинение историй, разные формы художественной экспрессии и многое 

другие. 

916 

Л 92 

27.2 (3) 

Лэндрет Г.Л. Игровая терапия: искусство отношений: Пер. с англ. / Предисл. А.Я.Варга. - М.: 

Институт практической психологии, 1998.- 368 с. 

В книге описывается история развития игровой терапии, теория психического развития 

ребенка, а также теоретические основы игровой терапии. 

384 

М 89 

27.2 (3) 

Мустакас Кларк Игровая терапия. — СПб.; Издательство «Речь», 2000. — 282 с.  

Это очень челонечная книга. Ее душа — описание событий, происходящих во время 

психотерапии с детьми. Она позволяет читателю встать на место психотерапевта и прожить 

его жизнь. Л это означает, что читатель встает и на место ребенка, поскольку быть терапевтом 

— значит сосредотачивать все свое внимание и всю свою эмпатию на создаваемом ребенком 

удивительном мире. 

241 (ІПСП) 

О-51 

27.2 (3) 

О’Коннор К. Теория и практика игровой психотерапии. – 2-е изд. – СПб.: Питер, 2002. – 464 с. 

Предлагаемая книга расширяет поле видения игровой терапии, представляя возможность для 

ее лучшего понимания и применения. 
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2226 

Р 69 

27.2 (3) 

Романов А.А. Направленная игротерапия агрессивного поведения у детей дошкольного и 

младшего школьного возраста (альбом диагностических и коррекционных методик). - М.: 

ПРИНТ, 2000. – 15 с. 

Альбом диагностических и коррекционных методик. Раскрываются методы и приемы игровой 

коррекции притеснения и насилия у детей дошкольного и младшего школьного возраста с 

разнообразными нарушениями поведения, невротическими расстройствами. 

394 

Ш 53 

27.2 (3) 

Шефер Ч. Игровая семейная психотерапия / Ч. Шефер, Л. Кэри. – СПб.: Питер, 2000. – 384с.  

Книга посвящена новому направлению в психотерапевтической и психокоррекционной 

работе. 

1277 

Э 39 

27.2 (3) 

Эклайн В. Игровая терапия: Пер. с англ. – М.: ЭКМО-Пресс, 2001. – 480 с. 

Работа с ребенком через игру, но дети бывают трудными, проблемными, и автор, опираясь на 

теоретические положения и иллюстративные примеры из собственной практики, описывает 

все трудности, с которыми может столкнется тренер. 

2615 

Э 41 

27.2 (3) 

Экслайн В. Развитие личности в игровой терапии: Пер. с англ. – М.: ЭКСМО - Пресс, 2000. - 

256 с. 

Работа ведущего западного специалиста в области игровой терапии Вирджинии Экслайн – 

захватывающее описание одного случая из ее практике. Автор ведет увлекательное 

повествование о сложной судьбе мальчика с проблемами аутизма, о том, как сложились его 

отношения с окружающими и с самим психотерапевтом, как постепенно благодаря мастерству 

Вирджинии и поддержке воспитателей и педагогов мальчик обрел душевное равновесие, а 

ситуация в его семье нормализовалась 

813 

 

27.2 (4) Гештальт-терапія 

Б 43 

27.2 (4) 

Белопольский В.И., Лови О.В. Зрительно-моторный Бендер гештальт-тест: Руководство. Изд. 

3-е, стереотип.— М.: «Когито-Центр», 2008. – 41 с. – елек. вар. 

Третье стереотипное издание руководства по применению известного диагностического теста 

на русском языке. Рекомендуется для оценки психического развития детей 3-12 лет и для 

клинической диагностики. Приложение включает необходимый тестовый материал. 

б/н (ІПСП) 

Г 45 

27.2 (4) 

Гештальттерапия: Теория и практика: Пер. с англ. – М.: Апрель Пресс, Изд-во Эксмо, 2002. – 

320 с. 
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В книге представлены работы ведущих гештальттерапевтов, соратников и последователей 

основателя данного направления в психотерапии Фрица Перлза. 

2276 

Г 49 

27.2 (4) 

Гингер Серж. Гештальт: искусство контакта. Новый оптимистический подход к человеческим 

отношениям. – М.: ПЕР СЭ, 2002. – 320 с. 

Гештальт-терапия стала одним из наиболее популярных подходов психотерапии в мире. 

2459 

Л 33 

27.2 (4) 

Лебедева Н. М., Иванова Е. А. Путешествие в Гештальт: теория и практика – СПб.: Речь, 2005. 

– 560 с. – елек. вар. 

Первый российский учебник по гештальт-терапии, где подробно освещены теоретические и 

методологические основы этого направления, процесс гештальт-терапии, особенности 

терапевтических отношений. 

б/н (ІПСП) 

О-78 

27.2 (4) 

Основи гештальттерапії / Упоряд.: О. Марінушкіна, Н. Трубовець, О. Главник. – К.: Главник, 

2006. – 128 с. 

У посібнику представлено основи гештальттерапії, одного з визначних напрямків 

гуманістичної психотерапії, що працює з актуальністю людини, її сьогоденням, не відкидаючи 

минулого й майбутнього. 

4199 

П 27 

27.2 (4) 

Перлз Ф. Практика гештальт-терапии. – М.: Институт Общегуманитарных Исследований, 

2001. – 384 с. 

В этой книге вы найдете ясное изложение всех основных идей и методов гештальт-терапии. 

2672 

 

27.2 (5) Групова психотерапія 

Б 51 

27.2 (5) 

Берн Э. Групповая психотерапия. – М.: Академический Проект, 2001. – 464 с. 

Классическая монография выдающегося американского психотерапевта, основателя одного из 

влиятельнейших направлений в психологи – трансактного анализа. 

1121 

Д 41 

27.2 (5) 

Джинотт Х. Дж. Групповая психотерапия с детьми. Теория и практика игровой терапии / Пер. 

с англ. И. Романовой. – М.: Апрель Пресс, ЭКСМО-Пресс, 2001. – 272 с. 

Книга представляет собой систематизированное, поэтапное описаниепроцесса игровой 

терапии от и до. 

1296 

К 67 

27.2 (5) 
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Корн Дж. Техники групповой психотерапии / Дж. Корн, М.Корн, П Коланэн. - СПб.: Питер, 

2001.- 320 с. 

Подробно описывается все этапы развития группы «подводные камни», которые могут 

подстерегать ведущего в ходе работы, особое внимание уделяется этике ведущего. 

2699 

К 98 

27.2 (5) 

Кэррел С. Групповая психотерапия подростков. - СПб.: Питер, 2002. – 224 с. 

Данная книга является руководством к ведению групповой работы с подростками, 

направленной на развитие чувства принадлежности к группе, корректировку самооценки, 

повышение активности и самосознания. 

2673 

Р 83 

27.2 (5) 

Рудестам К. Групповая психотерапия. – СПб.: Речь, 2000. – 384 с. 

Психологические явления, происходящие в группе, давно интересуют исследователей психики 

человека. Группа является своеобразным усилителем и катализатором многих психических 

процессов, ее сила может привести как к слепому подчинению и деградации личности, так и к 

проявлению лучших человеческих качеств. 

784 

Р 90 

27.2 (5) 

Рутан Дж. Психодинамическая групповая психотерапия / Дж. Рутан, У. Стоун. - СПб.: Питер, 

2002. – 400 с. 

В книге изложена теория динамической групповой психотерапии и основные принципы 

практической деятельности терапевта с точки зрения психодинамического подхода. 

1641 

 

27.3. Вікова психологія 

А 16 

27.3 

Абрамова Г.С. Возрастная психология: Учебн. пособие для студ. вузов. – Екатеринбург: 

Деловая книга, 2002. – 704 с. 

В книге излагается материал по разделу общей психологии, изучающему закономерности 

развития психики человека на протяжении жизни: становление личности, ее социализацию, 

адаптацию к миру, способность к внутренним коррекциям. 

2275 

А 16 

27.3 

Абрамова Г. С. Эта книжка про тебя, если ты считаешь себя большим. Брест: БНСиПЦ, 1994. 

– 37 с. 

В книге, адресованной психологам, педагогам, родителям и подросткам, автор рассказывает о 

возрастных особенностях психики, о ее резервах. Знакомясь с текстом, читатель сможет 

заглянуть в своё будущее и точнее проанализировать свои настоящие качества. 

б/н (ІПСП) 

А 16  

27.3 

Абрамова Г. С. Возрастная психология: Учеб. пособие для студ. вузов. - 4-е изд., стереотип. - 
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М.: Издательский центр «Академия», 1999. – 672 с. – елек. вар. 

Проблемы возрастной психологии, рассматриваемые в книге, подчинены основной теме – 

становлению человека, формированию жизненной позиции, обеспечивающей его полноценное 

существование в нашем непростом, меняющемся, а порой и опасном, мире. 

б/н (ІПСП) 

А 16 

27.3 

Абрамова Г. С. Практикум по возрастной психологии: Учеб. пособие для студ. вузов. — 2-е 

изд., стереотип. — М.: Издательский центр «Академия», 1999. — 320 с. – елек. вар.  

Задача книги — показать читателю возможности решения вопроса об уровне и норме 

психологического развития конкретного человека. Главные вопросы — что, как и почему 

изучать для характеристики психической реальности человека — обсуждаются в этом 

практикуме. 

б/н (ІПСП) 

В 29 

27.3 

Венар Чарльз, Кериг Патрисия Психопатология развития детского и подросткового возраста 

(под науч. ред. А. Алексеева).- СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2004. - 384 с.  

Великолепно организованный материал, доступная и ясная манера изложения сделают эту 

книгу незаменимым учебным пособием по основам психопатологии поведении и 

эноционального развития детского и подросткопого возраста. В ней представлены взгляды и 

новейшие достижения в области психопатологии развития основных школ и направлений 

психологии и психотерапии: бихениористской, пси ходи нам ич ее ко и, когнитивной и 

системной семейной. Эта современная, актуальная, всеохватная, практичная книга достойна 

манить видное место на рабочем столе каждого клинического психолога, психотерапевта, 

консультанта, педагога. 

3463 

В 64 

27.3 

Возрастная и педагогическая психология: Тексты /Сост. и коммент. Шуаре Марта О. - М.: 

Изд-во Моск. ун-та, 1992. - 272с. – елек. вар. 

Настоящая книга представляет собой сборник статей по методологическим, теоретическим и 

экспериментально-прикладным вопросам возрастной и педагогической психологии, 

разработанным виднейшими представителями и продолжателями культурно-исторического 

подхода Л. С. Выготского. Данная книга построена таким образом, чтобы читатель получил 

представление об основных постановках этого подхода и об их дальнейшем развитии, 

изменении и обогащении. В ее разделах собраны материалы, касающиеся проблем развития 

познавательных процессов, личности и общения, а также учебной деятельности школьников. 

б/н (ІПСП) 

В 64 

27.3 

Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб. / О.В. Скрипченко, Л.В. Волинська, З.В. 

Огороднійчук. – К.: Просвіта, 2001. – 416 с. 

В посібнику на основі досягнень психологічної науки систематизовано і представлено 

найновіші відомості з вікової та педагогічної психології. 

1349 

Г 20 

27.3 
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Гармоничное развитие ребенка /Составление, "От редактора" В. Дольникова. - М.: 

"Аквариум", 1996. - 448 с.- елек. вар. 

Глен Домаи вновь и вновь демонстрирует, что ваш малыш намного способнее к обучению, 

чем мы можем себе представить. Более того, в первой части новой книги "Как сделать ребенка 

физически совершенным" известный врач-психолог утверждает, что чем раньше младенец 

начинает интенсивно развиваться физически, тем быстрее развивается его мозг, что в свою 

очередь способствует гармоническому совершенствованию ребенка как личности 

б/н (ІПСП) 

Д 84 

27.3 

Дуткевич, Т.В. Дошкільня психологія: Навч. пос. - К: Центр учбової літератури, 2007. - 392 с. 

У посібнику розглянуто принципи, методи, основні поняття дошкільної психології; розкрито 

закономірності психічного розвитку дитини від народження до семи років, аналізуються 

психологічні особливості спілкування, діяльності, пізнавальних та емоційно-вольових 

прецесій, а також особистості дошкільника Теоретична частина посібника складається і 

гекстів лекцій до всіх тем, передбачених навчальною програмою. Розробки практичних занять 

включають план проведення заняття та методичне забезпечення до нього, а також контроль 

знань студентів. 

4423; 521 (ІПСП) 

Е 91 

27.3 

Р. П. Ефимкина. Детская психология: Методические указания. Новосибирск: Научно-учебный 

центр психологии НГУ, 1995. – 25 с. – елек. вар. 

Методические указания адресованы слушателям спецфакультета психологии, но могут быть 

также использованы и при подготовке учителей, воспитателей, социальных работников – 

словом, тех специалистов, которые работают с детьми. Цель пособия – задать слушателям 

курса ориентировку в литературе, посвященной развитию и возрастным особенностям 

ребенка.  

б/н (ІПСП) 

Е 91 

27.3 

Ефимкина Р. П. Психология развития. Методические указания. Новосибирск: Новосибирский 

гос. ун-т, 2004. – 54 с.- елек. вар. 

Методические указания адресованы слушателям спецфакультета психологии НГУ, могут быть 

также использованы при подготовке учителей, воспитателей, социальных работников - 

специалистов помогающих профессий в сфере «человек-человек». Цель пособия - задать 

слушателям курса ориентировку в литературе, посвященной развитию и возрастным 

особенностям личности, 

б/н (ІПСП) 

З-38 

27.3 

Захаров А.И. Дневные и ночные страхи у детей. -СПб.: СОЮЗ, 2000. – 448с. – елек. вар.  

В книге впервые в отечественной и мировой практике рассмотрены причины возникновения и 

развития дневных и ночных страхов у детей. Приведены статистические данные, 

показывающие влияние различных факторов, в первую очередь семейных взаимоотношений, 

на формирование этих страхов с точки зрения детского врача и психолога. 

б/н (ІПСП) 

З-62 
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27.3 

Зимбардо, Ф. Застенчивый ребенок/Филипп Зимбардо, Ширли Рэдл;пер. с англ. Е. Долинской. 

– М.: ACT Астрель, 2005. – 294 с. – елек. вар. 

Так много людей в современном мире считают себя застенчивыми. Однако застенчивость 

поддается лечению, утверждает Филипп Зимбардо, главный специалист в этой области. Эта 

книга расскажет вам о том, как воспитать ребенка, чтобы он вырос успешным и уверенным в 

себе человеком. Книга поможет вам разрешить многие проблемы, так или иначе связанные с 

застенчивостью, а также развить в ребенке доверие к окружающим и высокую самооценку. 

б/н (ІПСП) 

И-24 

27.3 

Иващенко Ф.И. Задачи по общей, возрастной и педагогической психологии: Учеб. пособие для 

студ. пед. ин-тов. – 2-е изд., доп. – Мн.: Высш. шк., 1985. – 96 с. 

Пособие написано в соответствии с основными разделами программы по общей, возрастной и 

педагогической психологии и предназначено для использования как на аудиторных занятиях, 

так и для организации самостоятельной работы студентов педагогических институтов. 

1410 

К 14 

27.3 

Казарновська Г.Б., Долинна О.П. Загальна, вікова і педагогічна психологія: Зб.завдань. – К., 

1990. – 142 с. 

В пособии даны вопросы согласно содержанию тем, предусмотренных программой, задания 

по психологическому анализу текстов и ситуаций, программированные задания, решение 

которых требует нахождения учащимися правильного или наиболее точного ответа среди 

приведенных нескольких ответов. Психологический анализ текстов и ответы учащиеся могут 

давать устно и письменно. 

454 (ІПСП) 

27.3 

Карабаєва І. Психологам про уяву дошкільників.-К.:Шк.світ,2009.-120с.-( Бібліотека 

«Шкільного світу»). 

  Посібник орієнтований на практичних психологів для ознайомлення з особливостями 

розвитку уяви дошкільників у широкому психологічному контексті як із чинником 

особистісного зростання. У ньому представлений аналіз теоретичних уявлень вітчизняних і 

зарубіжних дослідників щодо змісту поняття «уява». Описані конкретні приклади з  практики 

щодо проведення майстер-класів для педагогів , подані інноваційні інтерактивні ігрові 

технології розвитку уяви дошкільників. 

1625 

 

К 61 

27.3 

Коломинский Я. Л., Панько Е. А., Игумнов С. А. Психическое развитие детей в норме и 

патологии: психологическая диагностика, профилактика и коррекция. – СПб.: Питер, 2004. – 

480 с. – елек. вар. 

В учебном пособии на современном уровне раскрываются основные психологические 

понятия, ведущие закономерности психического развития детей и методы изучения психики 

ребенка. Излагаются базисные представления об отклонениях в психическом развитии 

ребенка. Представлены основные способы психологической профилактики и психологической 

коррекции психических и поведенческих расстройств у детей. 
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б/н (ІПСП) 

К 61 

27.3 

Коломинский Я. Л., Панько Е. А. Учителю о психологии детей шестилетнего возраста: Кн. для 

учителя.— М.: Просвещение, 1988. — 190 с. – елек. вар. 

В книге излагаются основные закономерности психического развития детей шестилетнего 

возраста Показаны особенности игры, учебной, конструктивной, изобразительной 

деятельности шестилеток, раскрыты особенности их мышления, воображения, памяти, 

восприятия, речи, внимания, а также положение ребенка в «детском обществе» и его 

отношения со взрослыми. 

В книге в популярной форме обобщен обширный материал о психологии шестилетних детей, 

накопленный в советской психологии за последние 40 лет, в ней содержится множество кон-

кретных советов учителю, воспитателю, родителям. 

б/н (ІПСП) 

К 64 

27.3 

Конева О.Б. Психологическая готовность детей к школе: Учебное пособие. – Челябинск: Изд-

во ЮУрГУ, 2000. – 32 с. – елек. вар. 

В учебном пособии рассматриваются основные теоретические концепции и проблемы 

психологической готовности ребенка к обучению в школе, представлены различные аспекты 

психического здоровья школьников. Показана роль психологической поддержки семьи при 

поступлении ребенка в школу. Особое внимание уделяется рассмотрению компонентов 

психологической готовности. 

б/н (ІПСП) 

К 64 

27.3 

Кон И. С. Психология ранней юности: Кн. для учителя.—М.: Просвещение, 1989.—255 с. – 

друк. вар., елек. вар. 

Книга представляет собой расширенное и переработанное издание пособий «Психология 

юношеского возраста» н «Психология старшеклассника», изданных в 1979—1982 гг., и дает 

систематическое изложение основных психологических проблем 14—18-летних школьников и 

учащихся ПТУ. Новое издание переработано с учетом новейших научных данных. Добавлена 

новая глава «Девнантное поведение». Существенно расширен материал о неформальных 

юношеских группах н субкультурах, психосексуальном развитии подростков и т. д. 

Адресованная в первую очередь классному руководителю, книга может быть полезной также 

студентам пединститутов, комсомольским работникам,  родителям  и другим людям,  

интересующимся  проблемами  ранней юности. 

444 (ІПСП) 

К 78 

27.3 

Крэйг Г. Психология развития. - СПб.: Издательство «Питер», 2000. - 992 с. – елек. вар. 

Предлагаемая книга выдержала в Америке 7 изданий. На сегодня это один из лучших и 

известнейших учебников по психологии развития. Издание ее на русском языке призвано 

восполнить те пробелы, которые существуют в отечественной психологической литературе по 

этой проблематике. Книга разбита на 10 частей, в которых подробно освещаются следующие 

темы: общие проблемы психологии развития; методы исследования, использующиеся в 

психологии развития; психология ребенка до и после рождения, в первые два года жизни, 

когда ему от 2 до 6 лет; психологические закономерности в развитии человека в детстве, 
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отрочестве, юношестве, взрослом состоянии и старости: рассматриваются вопросы 

психологии смерти и умирания. Тщательная продуманность композиционной структуры, 

энциклопедический охват и четкость изложения материала, богатство и выразительность 

иллюстраций делают эту книгу чрезвычайно полезным и удобным инструментом освоения 

современной психологии развития во всем богатстве ее экспериментальных данных и 

разнообразии теоретических подходов. 

б/н (ІПСП) 

К 90 

27.3 

Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. Возрасная психология: Полный жизненный цикл развития 

человека. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 

464 с. 

В учебном пособии по курсу возрастной психологии отражен полный жизненный цикл, 

который проходит человек. Рассматриваються возрастные закономерности развития в 

младенчестве, раннем и дошкольном детстве, младшем школьном и подростковом возрасте, 

юности, молодости, зрелости и поздней зрелости. 

434  

К 37 

27.3 

Кутішенко В.П., Ставицька CO. Психологія розвитку та вікова психологія: Практикум: Навч. 

посіб. - К.: Каравела, 2009. - 448 с 

Навчальний посібник підготовлено для навчальної дисципліни "Психологія розвитку та вікова 

психологія", яку викладають для студентів Інститутів Національного педагогічного 

університету імені М.П. Драгоманова спеціальностей "Психологія", "Психологія 

консультування", "Практична психологія" та інших вищих педагогічних навчальних закладів 

України. 

910 (ІПСП) 

К 90 

27.3 

Кулагина И.Ю. Возрастная психология (Развитие ребенка от рождения до 17 лет) Учебное 

пособие 2 е изд - М Изд во УРАО 1997 - 176 с – елек. вар. 

В пособии излагаются основные теоретические взгляды ведущих отечественных и 

зарубежных ученых в области детской психологии дается представление о возрастной норме и 

основных тенденциях развития ребенка на различных возрастных этапах 

б/н (ІПСП) 

Л 33 

27.3 

Лебединский В. В. Нарушения психического развития в детском возрасте: Учеб. пособие для 

студ. психол. фак. высш. учеб. заведений. – 2-е изд.. испр. – М.: «Академия», 2004. – 144 с. – 

елек. вар. 

Учебное пособие содержит систематическое изложение основных патологических 

закономерностей нарушений психического развития у детей. Выделен ряд общих 

закономерностей аномального развития. Показана роль различных факторов в возникновении 

асинхроний развития патопсихологических новообразований, представлена оригинальная 

классификация типов психического дизонтогенеза, описана их психологическая структура. 

б/н (ІПСП) 

Л 63 

27.3 
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Лисянська Т.М. Вікова і педагогічна психологія: Інформ. забезп. Змісту практ. занять, індивід., 

самост. роботи, модул. контролю, знань студентів (спеціалізація «Психологія»). – К.: Ін-т суч. 

підруч., 2007. – 128 с. – Бібліогр.: с. 111 – 125 

707 (ІПСП) 

М 17 

27.3 

Максимова Н.Ю. Основы детской патопсихологии: Учебное пособие / Н.Ю. Максимова, Е.Л. 

Милютина, В.М. Пискун – К .: НПЦ Перспектива, 1999. – 432 с.  

В учебном пособии рассмотрены основные виды нарушений психического развития детей. 

Даны методы дифференцированной диагностики отклонений психического и личностного 

развития детей, а также методы  коррекционной работы с ними с учётом новейших 

достижений педагогики, психологии, патопсихологии. 

3713 

М 18 

27.3 

Малкина-Пых И. Г. Возрастные кризисы взрослости. – М.: Изд-во Эксмо, 2005. – 416 с. – елек. 

вар. 

В книге изложены теоретические и методические основы психологического консультирования 

и психологической поддержки взрослых людей в периоды возрастных (нормативных) 

кризисов («встречи с взрослостью», «середины жизни»). В книге также при -ведены основы 

психодиагностики, позволяющие определить тип характера клиента и соответствующие 

базовые проблемы, которые особенно обостряются в периоды кризисов. Книга отличается 

выраженной практической направленностью и содержит описание эффективных техник 

психотерапии и психокоррекции в эти периоды. Подробно рассмотрены как вопросы 

индивидуального психологического консультирования и психотерапии, так и групповые 

формы работы, представленные в виде программ тренингов для взрослых. 

б/н (ІПСП) 

М 33 

27.3 

Матюхина М.В., Михальчнк Т.С., Прокина Н. Ф. Возрастная и педагогическая психология: 

Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. № 2121 «Педагогика и методика нач. 

обучения»/М. В. Матюхина, Т. С. Михальчнк, Н. Ф. Прокина и др.; Под ред. М. В.Га-мезо и 

др.—М.: Просвещение, 1984.—256с.- елек.вар. 

б/н (ІПСП) 

М 92 

27.3 

Мухина В.С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество: Учебник 

для студ. вузов. – 7-е изд., стереотип. – М.:  <<Академия>>, 2002. – 456 с. 

В учебнике раскрываются вопросы феноменологии общего развития и онтогинеза с рождения 

до юношеского возраста. Автор показывает, что развитие ребенка происходит через его 

деятельность. Индивидуальное развитие человека рассматривается в двух ипостасях: как 

социальной единицы и как уникальной личности. В книге представлена авторская концепция 

механизмов, определяющих развитие личности и ее социальное бытие. 

1237 

Н 64 

27.3 

Никольская А.А. Возрастная и педагогическая психология. – Дубна: Феникс+, 2001 – 332с. 
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Книга представляет собой первый опыт осмысления и систематического изложения наследия 

российских ученых в области возрастной и педагогической психологии с середины Х1Х века 

до 1917г. 

1309 

О-26 

27.3 

Обухова Л.Ф. Детская (возрастная) психология. Учебник. – М., Российское педагогическое 

агентство. 1996. – 374 с. – елек. вар. 

Данное издание представляет собой первую попытку в современной отечественной 

психологической науке создания учебника по детской психологии. Содержание и структура 

учебника включают существующие зарубежные и отечественные теории, многообразный 

фактический материал и проблемы, решаемые наукой и практикой в области возрастной 

психологии. 

б/н (ІПСП) 

О-26 

27.3 

Обухова Л.Ф. Возрастная психология: Учебник. – 3-е изд. – М.: Педагогическое общество 

России, 2001. – 442 с. 

Данное издание представляет собой первую попутку в современной отечественной 

психологической науке создание учебника по детской психологи. Содержание и структура 

учебника включает существующие зарубежные и отечественные теории, многообразный 

фактический материал и проблемы, решаемые наукой и практикой в области возрастной 

психологии. 

1143 

О-75 

27.3 

Основи вікової психології: Навчальний посібник. – К.: В. Главник, 2006. – 112 с. 

У посібнику систематизовано й представлено досягнення вікової психології, визначено 

понятійний апарат, обов’язковий для самостійного опрацювання і питання, до кожної теми 

додаються основна література для самостійного опрацювання і питання та практичні завдання 

для студентів. 

4211 

П 20 

27.3 

Патопсихологія. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: КММ, 

2010, - 208 с. 

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів «Патопсихологія» містить 

десять розділів, у яких викладені основи патопсихології та методи дослідження, що їх 

використовують для проведення психодіагностичних досліджень в патопсихології, набір 

тестових завдань до 913р913еріалу підручника; відповіді до тестових завдань; методичні 

підходи до виконання самостійної роботи та варіанти виконання контрольних робіт; загальний 

перелік контрольних питань до матеріалу підручника, рекомендованих для самоконтролю; 

перелік рекомендованої навчальної та навчально-методичної літератури. 

1196 (ІПСП) 

П 26 

27.3 

Першина Л.А. Возрастная психология: Учебное пособие для вузов. — 2-е изд. — М.: 

Академический Проект: Альма Матер, 2005.— 256 с. 
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Книга посвящена проблемам возрастной психологии, ее предмету и задачам, рассказывается 

об истории ее развития за рубежом и в России, о наиболее выдающихся ее представителях, 

особое место уделено современному состоянию этой науки. Далее в книге подробно рас-

сматривается психология различных возрастов: раннего детства, дошкольного периода, 

младшего школьного, подросткового и юношеского возраста. Последняя глава посвящена 

психологин взрослых людей. 

3176 

П 69 

27.3 

Практикум по возрастной и педагогической психологии: Учеб. пособие для студентов пед. ин-

тов/А. А. Алексеев, И. А. Архипова, В. Н. Бабий и др.; Под ред.А. И. Щербакова.— М.: 

Просвещение, 1987.—255 с – елек. вар. 

Учебное пособие разработано в соответствии с программой по возрастной и педагогической 

психологии. В нем представлены разнообразные формы и методы самостоятельной работы 

студентов, необходимые для выработки умении и навыков изучeния детей, наблюдения за их 

развитием. По каждой теме даны планы семинарских и практических занятий и литература к 

ним. 

б/н (ІПСП) 

П 86 

27.3 

Психічне здоров’я дитини / Упоряд. Т. Гончаренко – К.: Редакції загально педагогічних газет, 

2003. – 112 с. 

Неврівноважена психіка – головна причина дезадаптованості, тривожності та девіантної 

поведінки дітей. Своєчасна діагностика дає змогу з’ясувати причини відхилень в 

особистісному розвитку та розпочати профілактичну роботу зі збереження психічного 

здоров’я дітей. 

б/н (ІПСП) 

П 86 

27.3 

Психология подростка. Полное руководство / Под ред. А.А. Реана. – СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 

2003. – 432 с. 

Учебник дает развернутую характеристику психологических особенностей развития 

подростков, раскрывает закономерности онтогенеза психических процессов и средств 

диагностики и коррекции проблем подросткового возраста. 

3481 

П 86 

27.3 

Психология развития. /Под ред. А. К. Болотовой и О. Н. Молчановой. — М: ЧеРо, 2005. – 524 

с. – елек. вар. 

Предлагаемая хрестоматия включает в себя работы из ставших классическими отечественных 

и зарубежных исследований по психологии личности, возрастной психологии и психологии 

развития. Собранные воедино, они помогут студентам сформировать общую картину 

современного состояния этих отраслей междисциплинарного знания. Учебное пособие 

является содержательным и методическим дополнением к учебному курсу «Психология 

развития». 

б/н (ІПСП) 

П 86  

27.3 
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Психология человека от рождения до смерти. - СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2002. - 656 с. - 

(Серия «Психологическая энциклопедия»). – елек. вар. 

Этот учебник дает полное представление о современных знаниях в области психологии 

развития человека. Книга разделена на восемь частей, каждая из которых описывает 

особенности психологии данного возрастного периода по следующим векторам: когнитивные 

особенности, аффективная сфера, мотивационная сфера, поведенческие особенности, 

особенности Я-концепции. Особое внимание в книге уделено вопросам возрастной 

периодизации и детской и подростковой агрессии. 

б/н (ІПСП) 

П 86 

27.3 

Психология подростка. Хрестоматия. / Сост. Ю. И. Фролов. М.: Российское педагогическое 

агентство, 1997. — 526 с. – елек. вар. 

В хрестоматию вошли работы, знакомящие с основными направлениями изучения специфики 

подросткового возраста в отечественной и зарубежной психологии. Наряду с теоретическими 

работами включены также материалы, дающие представление о практике психологической 

работы с подростками. 

б/н (ІПСП) 

П 86 

27.3 

Психология подростка: Учебник / Под ред. А. А. Реана. – СПб.: «прайм-ЕВРОЗНАК», 2003. – 

480 с. 

Книга дает полное представление о современных знаниях в области психологии развития 

подросткового возраста. 

3819 

Р 17 

27.3 

Разом до гармонії: розвиток дитинираннього віку. Методичний посібник / Авт. – упорядн.: І. 

В. Братусь, Н. В. Кошечко, О. Л. Нагула; За заг. ред. Т. Д. Звєревої. - К.; Кобза, 2004.-160 с. 

Методичний посібник "Разом до гармонії: розвиток дитини раннього віку'" підготовлено в 

рамках проекту "Залучення членів місцевих громад до впровадження адаптованої програми 

розвитку дітей раннього віку партнерської організації N1PPA (Північна Ірландія) -сприяння 

першим крокам", який здійснювався за підтримки представництва Дитячого Фонду ООН 

(ЮНІСЕФ) в Україні. В ньому розкрито теоретичні та практичні основи розвитку дитини 

раннього віку, зроблено акцент на оволодінні прийомами й методиками виховання та 

розвитку. Подано методичні рекомендації щодо проведення практичних занять програми для 

батьків "Разом до гармонії: розвиток дитини раннього віку". 

447 (ІПСП) 

Р 93 

27.3 

Рыбалко Е. Ф. Возрастная  и  дифференциальная  психология: Учеб. пособие. — Л.: 

Издательство Ленинградского ун-та, 1990. — 256 с. – елек. вар. 

В пособии впервые рассматриваются возрастные изменения и развитие психики человека на 

протяжении всей его жизни; описываются с позиции системного подхода основные законо-

мерности психического развития и факторы, детерминирующие возрастную динамику 

различных форм психики (учение, труд, игровая  деятельность в   общей  системе  воспитания  

человека). 

б/н (ІПСП) 
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С 12 

27.3 

Савчин М.В., Василенко Л.П. Вікова психологія: Навч.посібник – К., 2006. – 360 с. 

У навчальному посібнику розкрито сутність, предмет, об'єкт, теоретичні засади, методологію, 

методи, структуру, функції і завдання вікової психології, функціонування її за різних 

історичних епох в Україні і за рубежем, а також найзначущіші концепції, ідеї, теорії вікового 

розвитку особистості. Значну увагу в ньому приділено висвітленню особливостей психічного 

бутгя людини на всіх етапах її життя (психологія пренатального, натального періодів, 

дитинства, дорослості, старості) 

217 (ІПСП) 

С 19 

27.3 

Сапогова Е.Е. Психология развития человека: Учеб. пособ. – М.: Аспект Пресс, 2001. – 460 с. 

– друк. вар., елек. вар. 

В предлагаемом учебном пособии широко освещаются социокультурные, историко-

этнографические, психобиологические и психологические аспекты развития человека. Особое 

внимание уделено общетеоретическим проблемам развития и анализу возрастных этапов в 

контексте культурного социогенеза. 

1702 

Т 26 

27.3 

Твайман Джеймс Ф. Если ваш ребенок не такой, как все: О воспитании чувствительных детей 

/ Перев. с англ. — М.: ООО Издательский дом «София», 2006. — 272 с. – елек. вар. 

Послушайте, что говорят наши мамы и бабушки: современные дети совсем не похожи на 

прежних. Они упрямы и своенравны, сверхпо-вижны и застенчивы, мудры не по годам и даже 

проявляют какие-то непостижимые способности. Оно и понятно: обилие информации, 

динамичная жизнь, новые методы воспитания, индивидуальный подход. Но дело не только в 

этом... Новые дети действительно другие. Их уникальные черты, включая так называемые 

«недостатки», указывают на особый дар, присущий каждому из них. Они сильны и ранимы, 

они нужны нам и новому миру. И они нуждаются в нашей любви. 

б/н (ІПСП) 

Т 35 

27.3 

Терлецька Л.Г. Психологія дитинства: практикум. Навчальний посібник. - К.: Главиик,   2006,- 

144 с. 

У посібнику надано матеріали психоліагностограм, які забезпечують надійність і валідність 

психологічного діагнозу властивостей особи дитячого віку. Суттєвим елементом 

психодіагностограми с визначення конкретних пси ход і агностичних методик, за допомогою 

яких має здійснюватись визначення психологічного діагнозу для даного типу відхилень, 

недоліків тощо. 

2953; 128(ІПСП) 

Т 35 

27.3 

Терлецька Л.Г. Психологія зрілості: практикум: Навчальний посібник. – К.: Плавник, 2006. – 

144 с. 

У посібнику надано матеріали для психодіагностичного вивчення віку зрілості особистості. 

Важливим чинником , що забезпечує надійність і валідність психологічного діагнозу 
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властивостей особистості віку зрілості, є розробка та практичне застосування 

психодіагностограм. 

537(ІПСП) 

Т 54 

27.3 

Толстых А.В. Возрасты жизни. – М., 1988. – 223 с. 

В книге рассказываеться о психологических особенностях жизни человека – о психологии 

детства, юности, молодости, средненго возраста, старости – о динамике развития личности. 

1046 

Ф 95 

27.3 

Фурманов И. А. Психология депривированного ребенка: пособие для психологов и педагогов / 

И. А. Фурманов, Н. В. Фурманова. – М.: ВЛАДОС, 2004. – 319 с. – елек. вар. 

В пособии представлены материалы, раскрывающие психологическую природу депривации, 

особенности психического развития и состояния депривированного ребенка, даны 

педагогические рекомендации по коррекции личностных и поведенческих проблем. 

б/н (ІПСП) 

Х 91  

27.3 

Хрестоматия по возрастной психологии. Учебное пособие для студентов: Сост. Л. М. 

Семенюк. Под ред. Д. И. Фельдштейна.— Издание 2-е, дополненное. М.: Институт 

практической психологии, 1996.—304 с- .елек.вар. 

б/н (ІПСП) 

Х 98 

27.3 

Хухлаева О.В. Психология развития: молодость, зрелость, старость:Учеб. пособие для студ. 

высш. учеб. заведений. – М.: “Академия”, 2002.-208с. 

В учебном пособии рассматривается специфика развития взрослых в перспективе жизненного 

пути, показаны типичные проблемы и проявления молодого, зрелого и пожилого возраста, 

проанализированы характерные черты возрастных периодов взрослости. Показываются 

условия удовлетворенности человека своей жизнью, достижения счастья, взаимосвязь между 

образом жизни человека и его физическим здоровьем. 

2367 

Ш 24 

27.3 

Шаповаленко И. В. Возрастная психология (Психология развития и возрастная психология). – 

М.: Гардарики, 2005. – 349 с. – елек. вар. 

Учебник представляет собой развернутый курс по дисциплине «Психология развития и 

возрастная психология», разработанный в соответствии с Государственным стандартом 

высшего профессионального образования. В книге реализован перидизационный подход к 

анализу возрастного развития, методологические принципы которого заложены Л. С. 

Выгодским, Д. Б. Элькониным. 

б/н (ІПСП) 

Э 46 

27.3 

Эльконин. Б.Д.  Введение в психологию развития (в традиции культурно-исторической теории 

Л.С. Выготского). — М.: Тривола, 1994. — 168 с, - елек.вар. 
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В книге предложен подход к анализу акта развития. Акт развития представляется в двух 

аспектах: во-первых, как определенное состояние жизни, и во-вторых, как 

культуросозидательное (продуктивное) действие. Представлены материалы, 

демонстрирующие возможность экспериментального изучения акта развития. 

б/н (ІПСП) 

 
 

28.Конфліктологія 

Б 39 

28 

Безпалька Р. Технологія попередження конфліктів. – К.: Главник, 2007. – 128 с. 

Життєвий досвід свідчить про те, що нам доводиться вчитися все життя – вчитися жити. Ця 

книга написана для того, щоб допомогти навчитись спілкуватись з людьми, навчитись 

запобігати конфліктам та контролювати конфліктні ситуації. 

4222; 4529 

Б 39 

28 

Безпальча Р. Шляхи мирного розв’язання конфліктів у школі. – Тернопіль: Підручники і 

посібники, 2001. – 96 с. 

Ця книга написана для того. Щоб допомогти навчитись спілкуватися з людьми, навчитись 

запобігати конфліктам та контролювати конфліктні ситуації. І щоб все це допомогло свідомо 

будувати у нашій країні інше суспільство – на засадах любові і поваги людей одне до одного. 

б/н (ІПСП) 

В 12 

28 

Вагин И.О. Психология зла. Практика решения конфликтов. – СПб.: Питер, 2001. – 192 с.  

Эта книга – оригинальный психологический путеводитель, который поможет найти 

кратчайший и верный путь преодоления внутренних кризисов и решения конфликтных 

ситуаций. 

899 

К 56 

28 

Коваль Р., Горова А., Нікітчук А., Микитюк О., Ліхоліт Ю. Шкільна служба розв’язання 

конфліктів: досвід упровадження. Посібник. — К.: Видавець Захаренко В.О., 2009. — 168 с.  

У посібнику висвітлюються аспекти діяльності шкільних служб розв’язання конфліктів, які в 

своїй роботі використовують принцип «рівний-рівному» та відновні підходи до залагодження 

конфліктних ситуацій серед школярів; даються практичні поради щодо застосування таких 

методів розв’язання конфліктів, як «медіація» та «кола прийняття рішень». Матеріали 

посібника укладено з використанням досвіду діяльності шкільних служб розв’язання 

конфліктів у школах України. 

1197 (ІПСП) 

К 65 

28 

Конфліктологічна експертиза: теорія і методика \ Інститут педагогіки і психології професійної 

освіти АПН України. Т-во конфліктологів України; Редкол.: В.М. Гірник (голов. Ред) та ін.. – 

Київ., 2006 Вип. 5: Актуальні проблеми конфліктологічної експертизи – 2006.  



919 

 

Упятому випуску нового наукового фахового видання друкуються матеріали наукових 

досліджень, що були проведені у 2005-2006 рр. Серед авторів збірника – вчені з різних міст 

України, Росії та США. 

б/н (ІПСП) 

Н 38 

28 

Не крадіть конфлікти, краще допоможіть в їх розв’язанні. – К., 2001. – 36 с. 

б/н (ІПСП) 

П 42 

28 

Пов’якель Надія. Психологія вирішення педагогічних конфліктів / Н. Пов’якель. – К.: Шк. 

світ, 2008. – 128 с.  

914 (ІПСП) 

Р 58 

28 

Роберт А. Бэрок Буш, Джозеф П. Фолджер Что может медиация. Трансформативный подход к 

конфликту. - Пер. с англ. - К.: Издатель Захаренко В.А., 2007. - 264 с. 

Медиация (посредничество) давно и прочно заняла свои позиции в ряду подходов к 

разрешению конфликтов во всем мире. В Украине, России и на всем постсоветском 

пространстве она только лишь начинает завоевывать признание и привлекать внимание 

менеджеров по персоналу, бизнесменов, представителей правовой системы, социальных 

служб, государственных чиновников - всех, кому приходится иметь дело с конфликтами и 

искать пути их разрешения. 

1181 (ІПСП) – 2 екз. 

Ч 49 

28 

Чернышев А.С. Практикум по решению конфликтных педагогических ситуаций – М., 2001. – 

186 с. 

2339 

Х 24 

28 

Хасан Б. И. Конструктивная психология конфликта – СПб., 2003. – 250 с. 

4512 

 

29. Тренінги 

А 23 

29 

Агеева И. А. Успешный учитель: тренинговые и коррекционные программы. — СПб.: Речь, 

2007. – 208 с. 

В книге излагаются способы и приемы психопрофилактической работы, включающей в себя 

социально-психологический тренинг, психологическое консультирование, а также 

психотерапию с педагогическим коллективом школы. Психопрофилактическая программа 

разрабатывалась на основании данных, полученных в ходе проведенного исследования лич-

ностных особенностей учителей. 

4378 

А 56 

29 
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Альдер Х. Самоучитель НЛП. Как изменить свою жизнь за 21 день: Метод. реком. к курсу 

НЛП-тренинга. – М., 2001. – 192 с. 

1322 

А 72 

29 

Антощук Євген Знайомтесь, ваша пам’ять: Швидка педагогічна допомога Української школи 

ейдетики. – К.: Вирій, 2009.  

Подано десять веселих уроків-тренінгів для развитку пам’яті, уяви і га чого мислення за 

авторськими методиками доктора педагогічних ні І. Ю. Магюііна і засновника Української 

школи ейдетики Є. В. Антощуі Цікаві матеріали додатка висвітлюють багаторічний досвід 

кращих інстр; торів з ейдетики і підтверджують беззаперечну ефективність цієї методик 

б/н (ІПСП) 

А 80 

29 

Арефьева Т.А., Галкина Н.И. Преодоление страхов у детей: Тренинг – М.: Изд-тво Института 

психотерапии, 2005. – 288 с. 

Эта книга предназначена для родителей, педагогов и детских психологов сталкивающихся с 

необходимостью коррекции страхов у детей, а также для развития творческих способностей 

ребенка на основе арт-терапевтических и художественных техник. 

1115 

А 49 

29 

Афіногенова А.С. Попередження насильства в середовищі молоді з розумовою відсталістю / 

А.С. Афіногенова, Н.В. Зузка, І.К.Руденко; За ред. О.В.Стецкова. – К.: „Спілка матерів 

„Сонячний промінь”, 2003. – 104 с. 

Брошура містить опис курсу з попередження всіх видів насильства в середовищі молоді з 

розумовою відсталістю. Основну частину вправ курсу спрямовано на відпрацювання 

слухачами поведінки, яка дозволить попередити застосування насильства як ними, так і щодо 

них; як у колі близьких людей, так і в соціальному середовищі загалом. 

3590 

А 95 

29 

Ахмедов Т.И. Практическая медитация: основные правила, тренинги, методики. – Ростов-н/Д: 

Феникс; Харьков: Торсинг, 2003. – 256 с. 

Книга является своеобразной энциклопедией медитации и универсальным пособием по 

практическому применению различных медитативных методик. 

3695 

Б 17 

29 

Базовые навыки посредничества в разрешении конфликта: Семинар – тренинг для 

специалистов Национальной Службы Посредничества и Примирения / Украинский Центр 

Согласия. – К., 2002. 

2006 

Б 40 

29 

Безпальча Р. Запобігання торгівлі жінками та насильству в сім’ї: Основи проведення тренінгів. 

– К.: Winrocrk International, 2004. – 152 с. 

3642 
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Б 67 

29 

Бишоп С. Тренинг ассертивности. – СПб.: Питер, 2001. – 208 с. 

Данное практическое руководство представляет собой сборник специальных упражнений, 

направленных на исследование и формирование ассертивного поведения и содержащих все 

необходимые материалы для проведения полноценного тренинга уверенности. 

1283; 1358 

Б 67 

29 

Бишоп С. Тренинг изменений в организации / С.Бишоп, Д. Тєйлор. – СПб.: Питер, 2002. – 384 

с. 

Проведение предлагаемых в данной книге семинаров поможет развить и поддержать 

сплоченность группы, мотивировать ее участников к адекватному восприятию изменений, 

научиться управлять процессом изменений и научить этому других. 

2526 

Б 91 

29 

Бурякова Е. С. Тренинг «Эффективный рекрутер». — СПб.: Речь, 2004 — 180 с. 

В книге рассматриваются психологические условия эффективности профессиональной 

деятельности рекрутера. Проводится сравнение профессии рекрутера со смежными 

профессиями. Описываются профессионально важные качества рекрутера, влияющие на 

результаты его труда. Приводятся и сравниваются представления об эффективности профес-

сиональной деятельности рекрутера самих рекрутсров, их непосредственных руководителей, 

работодателей и соискателей, обращавшихся за помощью в кадровые агентства. 

3780 

В 12 

29 

Вагин И. Поднимись над толпой!: Тренинг лидерства / И. Вагин, А.  Глущай. – СПб.: Питер, 

2002. – 192 с. 

С помощью уникальных психотехник вы сможете «ведомого» превратиться в «ведущего» и 

достичь любых целей. 

2523 

В 14 

29 

Вайнола Р.Х. Особливості використання ігрових технік в соціальній вуличній роботі: 

Методичні рекомендації для соціальних педагогів. – К.: НПУ, 2001. –48 с. 

В методичних рекомендаціях представлено основні положення про використання ігрових 

технік в соціальній вуличній роботі; пропонуються теоретичні підходи до обґрунтування 

змісту та специфіки соціальної вуличної роботи і шляхів доцільного використання ігрових 

технік в умовах вуличного простору. 

1581 

В 31 

29 

Веретено Т.Г., Мануйло І.С. Педагогічний тренінг: Навчальний посібник / 2-е вид., перер. Та 

доп. – Х.: ХНУ імені В.Н. Карабін, 2006. – 128 с. 

Навчальний посібник «Педагогічний тренінг» - це збірник допоміжних матеріалів для 

самостійної роботи студентів гіри вивченні курсу «Загальна педагогіка», спецкурсів 

«Методика виховної роботи в школі», «Організація та управління навчально-виховним 
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процесом у різних типах навчальних закладів». Кожна запропонована тема посібника націлена 

на самостійну творчу роботу студента, на співробітництво викладача з студентами. 

716; 4421 

В 58 

29 

Власна справа - 2.: Метод посіб. для тренерів / О. Данилейко, І. Захарченко, К. Ковалко. - К.: 

Юніверс, 2002. - 144 с. 

Посібник «Власна справа-2» розрахований на тих, хто проводить тренінгові навчання з 

підприємцями-початківцями або розпочав власну справу та прагне обмінюватися досвідом з 

іншими. Він розроблений тренерками -практиками Школи Рівних Можливостей. 

2415 

Б 91 

29 

Волков В. Б. Тренинг социальной активности. – СПб.: Речь, 2005. – 184 с. 

1483 

Г 34 

29 

Гендерний інтерактивний театр: навч.-метод.посібник / Я.Нємая, Л.Колос, І.Конченкова та ін. 

– К., 2005. – 100 с. 

1068 (ІПСП) 

Г 79 

29 

Гребенщикова Л. Г., Косарева Ю. В. Психолого-педагогическое сопровождение детского 

отдыха. — СПб.: Речь, 2007. — 208 с. 

Книга содержит психолого-педагогические принципы работы, формы и методы организации 

детского отдыха. Авторы предлагают свою систему психологической работы, рассчитанную 

на 21 день и включающую отрядные мероприятия, развивающие и коррекционные занятия. 

Книга будет интересна педагогам-организаторам летнего и круглогодичного 

оздоровительного отдыха детей, психологам оздоровительных учреждений. 

4436 

Г 87 

29 

Громада як осередок соціальної роботи з дітьми та сім’ями: Метод. матеріали для тренера / 

Авт.-упор.: О.В. Безпалько, Т.П. Авельцева, О.М. Петрик; Під заг. ред. І. Д. Звєрєвої. – К.: 

Наук. Світ, 2004. – 69 с. 

Цей тренінг спрямований на підвищення рівня поінформованості спеціалістів соціальної 

роботи про роль громади у вирішенні соціальних питань дітей та сім’ї. 

3506; 197 (ІПСП); 209 (ІПСП) 

Г 95 

29 

Гуревич А.М. Ролевые игры и кейсы в бизнес-тренингах. – СПб.: Речь, 2004. – 144 с. 

В книге описана методология использования в тренингах ролевых игр и кейсов, представлены 

ситуации по самым разным направлениям тренингов в сфере бизнеса – продажи, презентации, 

внедрение нововведений, мотивация и оценка сотрудников и т.д. 

1040 

Д 40 

29 

Джонсон Р. 40 упражнений тренинга НЛП. – М.: Издательство «КСП+», 2001. – 384 с. 
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1470 

Д 46 

29 

Дилтс Р. НЛП: навыки эффективного лидерства. – СПб.: Питер, 2002. – 224 с. 

В книге анализируются важнейшие навыки лидерства, в основе которого лежит так 

называемое «видение будущего». 

2178 

Д 46 

29 

Ділова гра «Ведемо колективні переговори і укладаємо колективний договір» - К., 2001. – 50 с. 

2804 

Д 58 

29 

Довідник українських тренерів, консультантів та експертів з оцінки НУО України / За ред. 

П.С. Митрофанова. – К.: Творчий центр Каунтерпарт, 2000. – 342 с. 

4136 

Ж 72 

29 

Жіноче лідерство: Теорія: Підручник для тренерів / Відп. За вип. О.Суслова; Жіночий 

консорціум ННД – США. – К., 1997. – 70 с. 

Цей підручник створений для тих, хто “тренує тренерів”, а також для лідерів, вчителів, 

розробників навчальних планів та програм, кожній людині, яка небайдужа до себе і свого 

особистого зростання. 

1658 

И 79 

29 

Иржанова Л.С. Победи стресс!: тренинги на позитивное мышление / Л.С.Иржанова. – Ростов 

н/Д., 2005. – 249 с. 

Наша книга поможет вам победить стресс, обрести веру в себя, почуствовать свое тело и 

красоту.Все, что нужно для этого – любовь, здоровье, деньги, признание достигаеться через 

удовольствия в прямом смысле слова! 

2442 

І-73 

29 

Інтелектуально-спортивна гра «ІнтЕр – перегони» 

б/н  

К 16 

29 

Как организовать собственное дело: Пособие для тренеров / О.Порайко, Л.Бессонова, 

Л.Руденко и др.; Экономическое развитие женщин в Украине. – К.: «А.П.Н.», 2002. – 112с. 

 Материалы, изложенные в этой книге, представляют собой итоги работы команды тренеров, 

подготовленной Тренинговой программой Winrock International совместно с корпорацией 

ACDI / VOCA и обогатившейся практическим опытом благодаря проведению тренингов во 

всез регионах Украины и за ее пределами. 

1496 

К 21 

29 



924 

 

Карась Н.Ф. Сучасні підходи до профілактичної роботи з підлітками по попередженню 

вживання психоактивних речовин. Тренінг як альтернатива лекції: Методичні рекомендації 

для шкільних медичних працівників / Під ред. В. М. Оржаховської. – Черкаси: „Escape”, 2003. 

– 32 с. 

3522 

К 32 

29 

Квітка Я.М. Модуль “ Знаємо та реалізуємо свої права”: навч. – метод. посіб. / Я.М. Квітка, 

С.Ф. Константінов, Г.Г. Ковганич. – К.: Навч. книга, 2002. – 239 с. 

Даний модуль спрямований на формування відповідального ставлення до особистого здоров’я 

у підлітків та молоді, оскільки саме в цьому віці відбувається засвоєння певних норм і зразків 

поведінки, накопичення відповідних знань і вмінь, усвідомлення потреб і мотивів, визначення 

ціннісних орієнтацій. 

б/н 

К 34 

29 

Келли Г. Тренинг принятия решений / Г.Келли, Р.  Армсронг. – СПб.: Питер, 2001. – 224 с. 

Современное практическое руководство посвящено проведению тренингов и семинаров, 

направленных на развитие способности принятия и осуществления решений. В нем 

содержатся все необходимые рабочие материалы, включая четкие инструкции по их 

использованию на практике. 

1353 

К 42 

29 

Кипнис М. Тренинг лидерства. – М.: Ось-89, 2005. – 144 с. 

Книга содержит описание обширного спектра техник, которые просты, эфективны и успішно 

применимы в тренингах лидерства с широким возрастным, профессиональным и социальным 

контингентом учасников. 

2531 

К 47 

29 

Кларин М.В. Корпоративный тренинг от А до Я: Науч. – практ. Пособ. – М.: Дело, 2000. – 224 

с. 

Эта книга по теории и практике тренинга в организациях. 

772 

К 49 

29 

Климчук В.А. Тренинг внутренней мотивации. – СПб., 2006. – 76 с. 

В первом разделе представлены концепции внутренней мотивации, классические и 

современные исследования в этой сфере; обсуждаются прикладные аспекты теории 

внутренней мотивации — возможности ее использования при разработке системы 

мотивирования персонала. Во втором разделе описаны обшая структура Программы, 

использованные в Программе методы и методики (каузометрия, репертуарные решетки и 

терапия фиксированных ролей Джорджа Келли, возможности многомерного математического 

анализа полученных этими методами данных). В третьем разделе представлено детальное 

описание самой программы со всеми предлагаемыми в ней упражнениями и особенностями их 

использования. В четвертом разделе обсуждается анализ изменений, происходящих после 

завершения Программы.  
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4233 

К 65 

29 

20+1 конспект уроку з громадянської освіти на тему «Толерантність». – Львів, 2000. – 100 с. 

б/н (ІПСП) 

К 53 

29 

Книгель Т.В. Тренинг «Активизация внутренних ресурсов подростка». – СПб.: Издательство 

«Речь», 2006. – 101 с. 

Несформированность мотивации к учебе или к труду, низкий уровень познавательной 

активности, отсутствие внутреннего стимула к развитию – вот основные проблемы 

современного подростка. В книге подробно описана программа занятий, цель которой – 

раскрытие и активизация внутренних ресурсов подростков. 

4047 

К 78 

29 

Краева М. А., Тарасова Т. О., Чижова Е. А. Тренинг познавательных процессов лиц пожилого 

и старческого возраста. — СПб.: Речь, 2003. — 62 с.  

В представленной работе изложен опыт отделения медико-социальной реабилитации Санкт-

Петербургского Городского Гериатрического Центра по реабилитации лиц пожилого и 

старческого возраста с ослаблением интеллектуально-мнестических способностей. Подробно 

описана методика работы по профилактике и коррекции нарушений основных психических 

процессов. 

3485 

К 82 

29 

Кристофер Э. Тренинг в рекруитменте. – СПб.: Питер, 2002. – 224 с. 

В книге рассматриваются роль и функции менеджеров среднего звена в процессе найма, 

работы и развития персонала. 

1411 

К 82 

29 

Кристофер Э., Смит Л. Тренинг лидерства. - СПб.: Питер, 2002. - 320 с. 

Данная книга представляет собой сборник упражнений, являющихся яркой иллюстрацией 

активного метода обучения основным вариантам поведения, необходимым руководителям 

различного уровня для осуществлении властных полномочий в разнообразных ситуациях. Она 

предназначена для всех, кто хочет использовать современные интерактивные методы 

обучения в своей профессионалы гой тренинговой и организационной деятельности, а также 

для тех, кто стремится к совершенству своего лидерского стиля: педагогам, менеджерам, 

социальным работникам, тренерам, политикам и многом-многим другим. 

2248 

К 92 

29 

Куприянов Б.В. Организация и методика проведения игр с подростками: Взрослые игры для 

детей: Учеб.-метод. пособие. – М.: ВЛАДОС, 2001. – 216 с. 

Методики игровой деятельности в разное время были разработаны и апробированы учеными и 

практиками в детских центрах.  Авторы предлагают наиболее эффективные методики 
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игрового взаимодействия детей и взрослых, рассматривают варианты инновационных, 

полидеятельностных, ситуационно-ролевых игр, методики игр-путешествий и игр-эпопей. 

2887 

Л 21 

29 

Ламах Е.Б. Мистецтво публічних дебатів / Е.Б.Ламах, В.В. Манданенко, Т.О. Міненко. – К., 

2002. – 84 с. 

 Посібник “Мистецтво публічних дебатів” призначений для всіх, хто працює з дітьми і для 

самих дітей. Він містить опис методів та занять, що можна використовувати у навчальній та 

клубній роботі. 

2536; 3504 

Л 55 

29 

Лидер будущего: новое видение, стратегии и практика: Метод. пособие по проведению 

тренинга / И. Братусь, А. Гулевская – Черныш, Н.Доценко; Под общ. Ред. Г.Лактионовой. – К.: 

Наук. Світ, 2001. – 122 с.  (На англ. Яз.) 

Процесс становления гражданского общества выдвигает проблему повышения уровня знаний 

молодых лидеров о правах человека, правах детей, волонтерском движении и формирования 

навыков по применению этих знаний на практике. В методическом пособии представлен 

модуль и «пакет рабочих материалов» тренинга для молодых лидеров общественных 

организаций. 

1831; 266 (ІПСП) 

Л 55 

29 

Лидер будущего: новое видение, стратегии и практика: Метод. пособие по проведению 

тренинга / Под общ. ред. К.Лактионовой. – К.: Наук. Світ, 2001. – 122 с. – Библиогр.: с. 36-40. 

Процесс становления гражданского общества выдвигает проблему повышения уровня знаний 

молодых лидеров о права человека, правах детей, волонтерском движении и формирования 

навыков по применению этих знаний на практике. В методическом пособии представлен 

модуль и «пакет рабочих материалов» тренинга для молодых лидеров общественных 

организаций. 

573; 67 (ІПСП); 762 

Л 72 

29 

Лоза И. В. Мастер вличния. Книга-тренинг – Ростов н/д, 2005. – 208 с. 

1263 

Л 96 

29 

Лютова Е.К. Тренинг эффективного взаимодействия с детьми: Комплексная программа. – 

СПб.: Речь, 2000. – 190 с. 

Главная идея книги – показать важность и необходимость комплексного подхода к 

воспитанию, обучению и коррекции поведения детей. 

376 

Л 96 

29 

Лютова К.К., Монина Г.Б. Тренинг эффективного взаимодействия с детьми. — СПб. 

Издательство «Речь», 2005. — 190 с. 
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В книге представлена программа работы с агрессивными, гиперактивными, тревожными и 

аутичными детьми: особенности личности и поведения таких детей, подробная программа 

тренинга, большой обзор игр. 

114 

М 15 

29 

Макшанов С.И., Н.Ю.Хрящева Психогимнастика в тренинге. Ч.І. – Санкт-Петербург, 1993 

4181 

М 34 

29 

Матеріали учасників до тренінгу для тренерів / Міжнародна організація «Право на здоров’я »/ 

Проект: «Просвітницькі заходи у галузі профілактики ВІЛ-інфекції та надання ВІЛ-сервісних 

послуг вуличній молоді в Росії та Україні». – К., 2010. – 83 с. 

б/н (ІПСП) 

М 43 

29 

Международное просветительское общественное объединение АКТ. Сборник тренингов – 

Минск, 2002 

б/н (ІПСП) 

М 50 

29 

Менеджер малого бизнеса: Тренинг-семинар / Украинский тренинговый центр „Гештальт”. – 

К., 1998.- 271 с.  

4178 

М 54 

29 

Методи лобіювання та представництва інтересів громади, створення груп представництва 

інтересів: матеріали тренінгу – К., 2007. – 39 с. 

311 (ІПСП) 

М 54 

29 

Методика освіти «рівний – рівному». / Лещук Н., Авельцева Т., Ковганич Г., Мирошниченко 

Т., Руда О. – К.: Міленіум, 2002. – 132 с. 

Видання є складовою частиною матеріалів, підготовлених у рамках Програми «Сприяння 

просвітницькій роботі «Рівний – рівному» серед молоді України щодо здорового способу 

життя», що здійснюється Міністерством освіти і науки України та ПРООН, ЮНЕЙДС. 

Програма спрямована формування відповідального ставлення до особистого здоров’я у 

підлітків та молоді, оскільки саме в цьому віці відбувається сприйняття певних норм і зразків 

поведінки, накопичення відповідних знань і умінь, усвідомлення потреб і мотивів, визначення 

ціннісних орієнтацій. 

б/н 

М 54 

29 

Методична збірка з досвіду проведення тренінгів з розвитку сімейних форм виховання / О. В. 

Бреус, Л. B. Березовсъка, І. Г. Канаш, О. М. Домбровська – Черкаси, 2005. – 84 с. 

Збірка містить тренінгові матеріали для навчання соціальних працівників, які здійснюють 

роботу з різними категоріями сімей, наведені деякі теоретичні аспекти соціальної роботи з 

сім'ями, матеріали про особливості життєдіяльності сім'ї, відповідальне батьківство, форми і 
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методи роботи з сім'ями. Приділяється увага діяльності в напрямку збереження здоров'я 

родини та методам боротьби зі стадією згорання у роботі соціального працівника. 

б/н (ІПСП) 

М 57 

29 

Ми – єдине ціле: уповноважена освіта: Роздуми та оцінки тренерів і учнів (українською та 

англійською мовами): Пер. з англ. І.Підлуської / Відп. За вип. О.Суслова; Інформаційно-

консультативний жіночий центр. – К., 1997. – 16 с. 

На відміну від існуючої в нашому суспільстві педагогіки розбіжностей, у книзі пропонується 

концепція педагогіки уповноваження, яка практично випробувана в рамках пілотного проекту 

“Уповноважена освіта”. 

1506 

М 59 

29 

Микалко М. Тренинг интелекта. – СПб.: Питер, 2000. – 192 с. 

В книге представлена система логических упражнений, позволяющая генерировать идеи 

практически на пустом месте. 

1221; 1236 

М 74 

29 

Модуль. Методика освіти “рівний – рівному” / Авт.–упоряд. Г.Г.Ковганич, В.М.Оржеховська, 

С.О.Свириденко. – К., 2001. – 90 с. 

994 

М 74 

29 

Модуль. Як стати лідером / Авт.- упоряд. О.І. Денисова, Г.Г.Ковганич. – К.,2001. – 114 с. 

972 

М 76 

29 

Монина Г.Б., Панасик Е.В. Тренинг взаимодействия с неуспевающим учеником. – СПб.: Речь, 

2005. – 200 с. 

В книге излагаются взгляды на причины и следствия неуспеваемости, описываются принципы 

диагностики, даются ответы на вопросы, которые часто интересуют родителей школьников. 

756 

Н 12 

29  

На допомогу спеціалістам та волонтерам Спеціалізованих соціальних служб ”Профілактика 

негативних явищ в молодіжному середовищі”: Модуль “Формування сексуальної культури 

молоді” ”/ Київський міський центр соціальних служб для молоді. – К., 2003. – 41 с. 

3219 

Н 12 

29 

На пути к толерантному сознанию / Отв. ред. А. П. Асмолов. — М. : Смысл, 2000. - 255 с. – 

друк. вар., елек. вар. 

Книга содержит конкретные методические разработки и программы, направленные на 

формирование у учеников средней школы установок толерантного сознания — терпимого 

отношения к себе и к окружающим, независимо от личностных особенностей, убеждений, 

этнической принадлежности. В первой части книги даны программы специальных курсов 
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учебных занятий в школе. Вторая часть представляет собой методическое руководство по 

организации и проведению тренинга толерантности. В ней изложен тематический план и 

подробный сценарий занятий. 

214 (ІПСП) 

О-64 

29 

Організаційний розвиток – Поштовх Бюлетень тренерів НУО України №7, грудень 2002 

2428 

О-64 

29 

Організація партнерства у місцевих громадах: Метод. рек. для практиків соціальної сфери / 

Т.П. басюк, О.В. Безпалько, І.В. Братусь та інші ; заг. ред.. І.Д. Звєрєвої. – К.: Наук. світ, 2006. 

– 43 с.  

б/н (ІПСП) 

П 24 

29 

Пезешкиан Н. Психотерапия повседневной жизни: тренинг разрешения конфликтов. – СПб.: 

Речь, 2001. – 288 с. 

Книга посвячена анализу причин и особенностей конфликтов, возникающих в межличностном 

общении, и путей их разрешения.. 

816; 2350 

П 27 

29 

Перькова О.И. Интеллектуальный тренинг: учебно-методическое пособ. для учителей и 

родите лей / О.И. Перькова, Л.И.   Сазанова. – СПб.: Речь, 2002. – 221 с. 

Пособие содержит систему заданий, способствующих не только формированию 

математических навыков, но и развивающих познавательные процессы и нестандартные 

приемы умственных действий. 

2195 

П 32 

29 

Підготовка волонтерів до роботи з дітьми, обмежених функціональних можливостей: 

Методичні рекомендації до проведення тренінгових занять/ О.В. Безпалько, C.В. Едеяь – К.: 

Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, 2001.-32с. 

В даній роботі представлені інформаційні матеріали з проблеми соціально –педагогічної 

реабілітації дітей обмежених функціональних можливостей та запропонований пакет 

тренінгових занять по підготовні волонтерів з цією категорією дітей. Матеріали призначені 

для соціальних працівників, соціальних педагогів, психологів та спеціалістів, що працюють з 

дітьми інвалідами. 

571 

П 32 

29 

Підготовка керівників загальноосвітніх шкіл-інтернатів до організаційно-адаптнвного 

управління навчально-виховним процесом: Методич рекомендації до ссмінарсько-тренінювих 

занять / Укл.: Л.С. Токарук. – Льві Видавництво Національного університету «Львівська 

політехніка», 2006. – 48 с. 

б/н (ІПСП) 

П 42 
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29 

Поварова И.А. Коррекция заикания в играх и тренингах. – СПб.: Питер, 2004. – 348 с. 

Цель данной книги – в простой и доступной форме описать последовательность упражнений, 

которые надо выполнять для коррекции заикания. Весь материал излагается в простой и 

доступной форме. Приводятся практические советы и упражнения по улучшению речи. 

3566 

П 43 

29 

Погосова Н. М. Цветовой игротренинг. — СПб.: Речь, 2005. 152 с. 

Эта книга — изложение авторской программы, направленной на комплексное развитие 

ребенка: развитие и коррекцию речи, формирование волевых качеств и творческих 

способностей, гармонизацию эмоционального состояния. Книга представляет собой 

практическое руководство с подробным описанием программы занятий: инструкции 

купражнекиям, стихи, сказки, загадки по каждой теме, рекомендации для педагогов. 

1155 

П 60 

29 

Порше Дж. Стань тренером для всех и во всем: как помочь людям преуспеть в бизнесе и в 

жизни / Дж. Порше, Д. Нидерер. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 296 с. 

Являетесь ли вы профессиональным преподавателем или любителем, это легкое в прочтении 

руководство поможет руководить, а также дать необходимые знания другим для 

использования их в бизнесе или личных целях. 

4067 

П 61 

29 

Посібник для вчителя «Розвиток лідерських здібностей і громадської активності» - 260 с. 

674 (ІПСП); 4182 

П 69 

29 

Практичний посібник для тренерів з розвитку громади – К., 2002 

555 (ІПСП) 

П 70 

29 

Праця дітей: проблема та дії у відповідь: Матеріали для семінарів-тренінгів: Пер. з англ. / 

Заг.ред. О.П. Петращук. – К.: Міленіум, 2002. – 168 с. 

Теми всіх модулів відображають основні напрямки роботи за Міжнародною програмою 

ліквідації дитячої праці на сучасному етапі. В усіх модулях Довідкових матеріалів основний 

наголос робиться на ключових поняттях та ідеях. Це може допомогти промовцям та 

інструкторам, котрі користуються Довідковими матеріалами, безпосередньо працювати з 

групою слухачів. 

2917 

П 78  

29 

Программа занятий по теме: «Взаимодействие с общественностью»: Руководство для 

ведущего. – М., 1999. – 400 с. 

759 

П 78 

29 
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Программа занятий по теме: «Управление общественой организацией»: Руководство для 

ведущего. – М. 

757 

П 88 

29 

Пугачев В.П. Тесты, деловые игры, тренинги в управлении персоналом: Учебник для 

студентов вузов. – М.: Аспект Пресс, 2001. – 285 с. 

Книга призвана обеспечить теоретическую и методическую грамотность студентов в области 

тестовых, игровых и тренинговых методов, помочь им глубже познать свой управленческий 

потенциал и развивать его. 

770 

Р 56 

29 

Ричи Ш. Управление мотивацией: Учеб. пособ. Для вузов / Ш. Ричи, П. Мартин; пер. с англ. 

Е.А. Климова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 399 с. 

В основу книги положены исследования потребностей человека. Рассматриваются 12 

факторов, которые могут быть использованы как мотиваторы в условиях трудовых 

коллективов. 

3458 

Р 49 

29 

Рівні права – рівні можливості: Тренінг з гендерної проблематики: Методичні рекомендації / 

В. Ущенко, О. Ловка, Т.Бєлавіна; Ред. Т.Хілько. – К., 2002. – 30 с. 

2244 

Р 59 

29 

Роговик Л.С. Психомоторика: практикум. Навчальний посібник. – К., 2006. – 144 с. 

У практикумі подано систему завдань на вправ, тренінги, завдання для корекційної роботи, 

подано матеріали з основ танцювальної психотерапії, які демонструються у майтер-класі, 

проведеному автором у рамках Міжнародного конгресу товариства психологів України. 

4093 

С 17 

29 

Самоукина Н. Коучинг – ваш проводник в мире бизнеса / Н. Самоукина, Н. Туркулец. – СПб.: 

Питер, 2004. – 192 с. 

Коучинг – сравнительно новое направление практической психологии. Его целью является 

сотрудничество персонального тренера и менеджера в совместном поиске профессионального 

оптимального стиля руководства. Первая часть книги посвящена технологии 

психологического коучинга, вторая часть детально анализирует коучинг профессиональный. 

На основе собственного опыта авторы знакомят читателей с российским и западным 

вариантами применения коучинга. 

3606 

С 17 

29 

Вчимося самостійності: навч.-метод. посіб. / За загал. ред.: Т. П. Спіріної; автор, кол.: Ю. М. 

Галустян, А. В. Каравай, А. Б. Кочарян, Т. Д. Мельник. - К.: Видавництво ФОП Москаленко О. 

М., 2011. - 212 с. 
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Навчально-методичний посібник «Вчимося самостійності» познайомить з методикою 

проведення тренінгових занять, спрямованих на формування життєвих компетенцій дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Він містить методичні рекомендації 

щодо залучення цієї категорії дітей до тренінгових занять. У посібнику читачі познайомляться 

з основами тренінгового навчання, активними, пасивними та інтерактивними методами, які 

застосовуються у тренінгу, а також зі змістом модулів тренінгових занять, розроблених та 

апробованих його авторами. 

1300 (ІПСП) 

С 20 

29 

Сартан Г.Н. Тренинг самостоятельности у детей. – М.: ТЦ «Сфера», 2000. – 128 с. 

В книге изложена стройная психологическая система воспитательного воздействия как на 

ребенка, так и на его родителей. Дан практический и теоретический материал по 

формированию самостоятельности и ответственности у ребенка, приведен ряд заданий, 

последовательно выполняя которые можно научиться по – другому взаимодействовать с собой 

и с детьми. 

1419 

С 28 

29 

Себе зрозуміти, себе змінити / Упоряд.: С. Максименко, О. Главник. – К.: В. Главник, 2006. – 

128 с. 

У книзі подаються матеріали у вигляді порад, які допоможуть спеціалістам зрозуміти, пізнати 

як себе, так і інших, розрізнити типи темпераменту і характер людини; мистецтво 

товаристськості, особливості дівчат і юнаків. Розкрито поняття сутності людського здоров’я 

та життя, надано рекомеендації щодо основ спілкування та профілактики конфліктів між 

батьками та дітьми. 

4213 

С 30 

29 

Семенова Е.М. Тренинг эмоциональной устойчивости педагога: Учеб. пособ. – М.: Изд-во 

Института Психотерапии, 2002. – 224 с. 

Это пособие содержит десятки полезных практических заданий, игр и упражнений. Они 

развивают культуру общения, эмпатические качества личности и экспрессивные умения, 

обучают навыкам конструктивного решения педагогических ситуаций, а также способам 

профилактики и преодоления эмоциональной напряженности. 

3174; 2220 

С 30 

29 

Семенова Е.М. Тренинг эмоциональной устойчивости педагога: Учеб. пособ. – М.: Изд-во 

Института Психотерапии, 2005. – 256 с. 

Это пособие содержит десятки полезных практических заданий, игр и упражнений. Они 

развивают культуру общения, эмпатические качества личности и экспрессивные умения, 

обучают навыкам конструктивного решения педагогических ситуаций, а также способам 

профилактики и преодоления эмоциональной напряженности. 

3156 

С 34 

29 

Сидоренко Е. Терапия и тренинг по Альфреду Адлеру. – СПб.: Речь, 2000. – 352 с. 
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776 

С 34 

29 

Сидоренко Е.В. Мотивационный тренинг: Практическое руководство. – СПб.: Речь, 2000. – 

234 с. 

Книга представляет собой практическое руководство для психолога – тренера. Автором 

предложена концепция мотивационного тренинга, основанная на использовании стихийных 

мотивационных сил, парадоксальных феноменов и биологических метафор. 

378; 2305 

С 38 

29 

Синамати А. М. Тренинг— это маленькая жизнь. — СПб.: Речь, 2005. — 80 с.  

Книга рассказывает о принципах проведения бизнес-тренингов, в частности тренингов продаж 

(что руководителю нужно знать о тренинге, роль и место тренинга в обучении менеджеров по 

продажам). 

1673 

С 30 

29 

Семінар «Лідерство і демократія». Матеріали для проведення тренінгу. – 259 с. 

б/н 

С 50 

29 

Смит Г. Тренинг прогнозирования поведения: тренинг сенситивности: Пер. с. Англ. – СПб.: 

Речь, 2001. – 256 с. 

В книге представлены теоретические основания и практические приемы развития 

способностей человека к пониманию других людей, а также методы диагностики 

способностей. 

779 

С 56 

29 

Современные тренинговые технологии обучения ведению бизнеса: Учеб.-метод. пособ.: В 6 

кн. Кн. 1. Технология подготовки и проведения тренингов / А. Ф. Павленко, С. В. Степаненко, 

Г. А. Швиданенко.— К.: КНЕУ, 2001. — 121 с. 

Первая книга издания представляет собой адекватную методическую базу для разработки и 

реализации высшими учебными заведениями и специализированными центрами современных 

тренинговых программ. Основное внимание авторами обращено на проведение деловых и 

ролевых игр, предназначенных для отработки моделей экономического поведения их участни-

ков в бизнес среде. 

2397 

С 60 

29 

Солдатова Г.У. Жить в мире с собой и другими: Тренинг толерантности для подростков / 

Г.У.Солдатова, Л.А. Шайгерова, О.Д. Шарова. – М.: Генезис, 2000. – 112 с.  

Книга посвящена актуальной проблеме – воспитанию у подростков терпимого отношения к 

себе и к окружающим, независимо от личностных особенностей, убеждений, этнической 

принадлежности. Она представляет собой методическое руководство по организации и 

проведению тренинга толерантности. В ней изложен тематический план и подробный 
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сценарий занятий. Все упражнения и игры снабжены рекомендациями и приложениями, 

помогающими в их проведении. 

261; 359 (ІПСП); б/н (ІПСП) 

С 78 

29 

Стаут С. Управленческий тренинг. – СПб.: Питер, 2003. – 256 с. 

Данная книга представляет собой практическое настольное руководство, в котором описано, 

каким образом можно в любой организации управлять отделом, обеспечивающим проведение 

тренингов. Автор предлагает для этого ряд четких принципов и указывает на те «подводные 

камни», которые скрывает в себе управленческий тренинг, начиная с формирования целей 

организации и отношений с менеджерами и заканчивая планированием курсов тренингов и 

оценкой их эффективности. 

3568; 2221 

С 80 

29 

Стивенсон Н. Как мотивировать людей. 10-минутный тренинг для менеджера: Пер. с англ. – 

М.: ЗАО «Олимп-Бизнесс», 2002. – 176 с. 

Популярный материал о принципах мотивирования служащих. 

2461 

С 88 

29 

Стюарт Дж. Оперативный тренинг. – СПб.: Питер, 2001. – 128 с. 

Книга знакомит читателей с новой тренинговой системой SHAPE, созданной для обеспечения 

точной и координированной подготовки персонала в условиях организационных изменений. 

1351 

Т 27 

29 

Твоє життя -  твій вибір! Автори сценарію Лях Т. Л., Салюкова В. Н. 

В основу сценаріїв коміксів покладені реальні історії осіб, постраждалих від торгівлі людьми, 

які отримали реінтеграційну допомогу від Представництва Міжнародної організації з міграції 

(МОМ) в Україні. Усі імена та власні назви змінено 

б/н (ІПСП) 

Т 33 

29 

Теоретические и методические основы социального заказа (робочие материалы семинара). – 

К., 2007. 

б/н (ІПСП) 

Т 38 

29 

Технології активізиції громади; Метод, посіб. / Автори-упоряд.: О. В. Безпалько. Т. П. 

Авельцева, Н. І, Мацевко; За чаг. Ред. О. В. Беэпалько. – К,: Наук. Світ. 2006. – 95 с. 

В методичному посібнику розкрито основні етапи активізації громади, подано методики 

визначення та пріоритизації проблем жителів місцевих громад, вміщено інформаційні 

матеріали ) проблеми організації соціальної роботи у територіальній громади. 

77 (ІПСП) 

Т 38 

29 

Технології навчання дорослих / Упоряд.: О. Главник, Г. Бевз. – К.: Главник, 2006. – 128 с. 
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У збірнику представлено основи теорії та методу навчання, описано найбільш поширені 

техніки та вправи, якими повинен володіти тренер. 

4205 

29 

Тренінгова програма. Формування позитивного соціально-психологічного мікроклімату в 

колективі співробітників установ виконання покарань. Біла Церква . – 2011. – 104 с. 

1610 

29 

Тренінгова програма. Підготовка тренерів до проведення тренінг виз занять з персоналом 

установ виконання покарань. Біла Церква . – 2011. – 88 с. 

1611 

29 

Тренінгова програма. Управління установою виконання покарань з позиції ефективності. Біла 

Церква . – 2011. – 264 с. 

1612 

 

Т 61 

29 

Торп С. Коучинг: руководство для тренера и менеджера / С. Торп, Дж. Клиффорд. – СПб.: 

Питер, 2004. – 224 с. 

В книге предлагаются доступные практические способы коучинга, которые можно применять 

без специальной подготовки. Данная модель обучения и развития основана на уникальном 

опыте авторов, является гибкой и легкой для использования. 

3457 

Т 66 

29 

Тренинг – семинар по продвижению социальных интересов. – М. – 11 с. 

752 

Т 66 

29 

Тренинг жизненных навыков для подростков с трудностями социальной адаптации / Под науч. 

ред. А.Ф. Шадуры. – СПб.: Издательство «Речь», 2005. – 176 с. 

В книге представлен практический опыт работы с социально уязвимыми подростками, 

приводятся как известные упражнения и технологии, так и собственные разработки авторов. 

2279; 3177 

Т 66 

29 

Тренинг по сказкотерапии: Сборник программ / Под ред. Т.Д,Зинкевич – Евстигнеевой. – 

СПб.: Речь, 2000. – 254 с. 

В этой книге представлены сем программ для развития и коррекции поведения у детей. 

Сборник дает психологам и педагогам ответ: как вести коррекционно – развивающие занятия 

с детьми и подростками. 

818; 2170 

Т 66 

29 

Тренинг. Лидер бизнеса («Человек успеха») – Житомир, 1994 
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Как лучше планировать свою жизнь и добиваться поставленых целей, как избежать ненужных 

разочарований и пустых трат своих сил, как превратить себя в «человека успеха» - это 

возможно, считают авторы-составители практического пособия. 

б/н (ІПСП) 

Т 66 

29 

Тренинг: Кампания по продвижению общественных интересов. – М. – 23 с. 

749 

Т 66 

29 

Тренинги Народного Фонда. Расширенный каталог /Сост. КарасевФ.Г.,КарасеваО.А. 

Понятийный словарь. КарасевФ.Г. — М.: Прометей, 2001. —   128 с.  

Книга издана Межрегиональной общественной организацией содействия развитию 

общественного самоуправления «Новые формы социальных технологий» (Народный Фонд) в 

партнерстве с Федерацией ассоциаций жителей и квартиросъемщиков графства Киркли 

(Великобритания) по гранту Министерства Международного развития Великобритании через 

CAF России. 

611 (ІПСП) 

Т 66 

29 

Тренінг «Робота з волонтерами» / Творчий центр Каунтерпарт. – К., 2000. – 26 с. 

Менеджер волонтерів. Законодавство про волонтерів. Навчання волонтерів.Соціальний статус 

волонтерів. Управління волонтерами. Планування акції з участю волонтерів.Проблемні 

питання роботи з волонтерами.  

495 

Т 66 

29 

Тренінг по представленню та захисту інтересів. – К., 1999. – 28 с. 

747 

Т 66 

29 

Тренінги Всеукраїнського фонду “Крок за кроком”. – К., 2000. – 47 с. 

647 

Т 86 

29 

Турнер Д. Ролевые игры: Практич. Руководство / Пер. с англ. Н. Сафроновой. – СПб.: Питер, 

2002. – 325 с. 

Данное пособие позволяет сформировать четкое представление о том, как использовать 

ролевые игры с максимальной эффективностью. В книге содержится большое количество 

упражнений, которые можно применять либо в предложенном варианте, либо 

модифицировать для нужд конкретной организации. 

2200 

У 67 

29 

Управленческий тренинг. – СПб.: Питер, 2002. – 256 с. 

Содержание книги представляет несомненную ценность для консультантов, служащих и 

менеджеров, задействованых в проведении тренингов управления персоналом. 

2174 
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У 90 

29 

Уча – учимся - методические рекомендации – Одесса, 2003. -76 с. 

б/н (ІПСП) 

Ф 79 

29   

Формування іміджу органів місцевого самоврядування та громадських організацій за 

допомогою засобів масової інформації: Матеріали тренінгу / Упор. К. Рубель, Л.Черняк, 

О.Сидоренко. – К.: Центр інновацій та розвитку, 1998. – 94 с. 

Матеріали тренінгу підготовлені відповідно до програми семінару “ Формування іміджу 

органів місцевого самоврядування та громадських організацій”. У ньому подано практичні 

вправи, завдання, методику проведення дідових ігор, які розвивають професійні навички 

зв’язків з громадськістю через засоби масової інформації і допомагають учасникам семінарів 

опанувати знання в галузі Public Relations. 

794 

Ф 80 

29 

Форум-театр: формула виходу з кризи: Навч.-метод.посібник для бажаючих створити форум-

театр / Л.Гук, М.Григоріва, Д.Доусет, О.Єдєлєва, І.Захарченко та ін. – К., 2007. 68 с. 

Посібник спрямований на створення форум театру та розповсюдження в Україні нової 

інтерактивної методики соціальної роботи. 

б/н (ІПСП) 

Х 11 

29 

Хинш Р., Виттманн С. Социальная компетенция / Пер. с нем. – Х.: Изд-тво Гуманитарный 

Центр, 2005. – 192 с. 

Основу этой книги составил тренинг предназначенный для групп, которые состояли, главным 

образом из неуверенных в себе людях. Однако со временем он получил такое широкое 

распространение, что сейчас его можно считать определенным психологическим методом. В 

последние годы вместе с растущей популярностью этого тренинга увеличился спрос на 

специальную литературу для участников. 

4041; 4579; 4592 

Ш 15 

29 

Шаг за шагом. Тренинговый модуль по подготовке волонтеров из числа осужденных. 

Методическое пособие. – К. : Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине, 2011. – 224 

с. 

Данное методическое пособие предназначено для обучения волонтеров в пенитенциарной 

системе. Пособие является логическим продолжением публикации «Шаг за шагом. 

Профилактическая работа общественных организаций в учреждениях исполнения наказаний 

Украины» и разработано специалистами НООМД «Пенитенциарная инициатива».  

1418 (ІПСП) 

Ш 25 

29 

Шарипов Э.И. Режисура Социальных игр / Э.И.Шарипов, С.И.Кронин. – М.: <<КСП+>>, 2001. 

– 320 с. 

В настоящей книге предложены оригинальные раз работки авторов: модель стратегического 

планирования, мышления и поведения (Апгрейд); классификация людей по моделям 
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достижения результата, потенциальным жизненным целям и желаниям (Базовые Игры), 

алгоритмы управления сложными социальными процессами - <<социальными играми>>, 

которые объединены в единую систему РСИ. 

1637 

Ш 37 

29 

Шевелева Ю. Игровые семинары с подростками по гражданському образованию / 

Ю.Шевелева, А. Тагиев. – М., 2000. – 103 с. 

В книгу включены игровые семинары для старшеклассников по различным темам, в том 

числе:-права и обязанности подростков в демократическом государстве;-как сделать так, 

чтобы было менше конфликтов; профилактика ВИЧ/СПИДа; и др 

б/н (ІПСП) 

Ш 37 

29 

Шевелева Ю. Игровые семинары с подростками по гражданському образованию / 

Ю.Шевелева, А. Тагиев. – М., 2000. – 103 с. 

В книгу включены игровые семинары для старшеклассников по различным темам, в том 

числе:-права и обязанности подростков в демократическом государстве;-как сделать так, 

чтобы было менше конфликтов;-профилактика ВИЧ/СПИДа; и др 

998 

Ш 64 

29 

Широкова И.Б. Тренинг самопознания для подростков. Общение. Память. – М., 2005. – 169 с. 

В книге представлены два варианта одного и того же процеса – самопознания. Программы 

обеих тренингов принципиально выстроены автором так, что бы у участников была 

возможность отчетливо увидеть, почуствовать, понять, что люди – разные и имеют право быть 

раздными. 

4232 

Ш 64 

29 

Ширшов А. В. Занимательная история тренинга и консалтинга. — СПб.: Речь; Генезис, 2007. 

— 224 с, ил. 

Книга отом, каким образом современные технологии тренингов, консультировании и работы с 

персоналом связаны со всемирной историей. Древний Рим и древняя Греция, древний Китай и 

Япония, средневековая Европа — их история представляет собой не только культурное 

наследие человечества, но и подробное руководство по самым актуальным методам обучения 

и развития личности. 

4477 

Ш 66 

29 

Школа Рівних Можливостей: Навч.- метод.посіб. / Під заг. ред. Т.В.Ковалко, Л.Є.Колос, Г.В. 

Гулевської-Черниш. – К., 2001. – 192 с. 

Даний навчальний посібник складається з дев’яти тематичних блоків, що з тендерних позицій 

розкривають новітні підходи до освіти сучасної молоді як реального творця українського 

громадянського суспільства. 

887 

Ш 72 

29 
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Шкурко Т.А. Танцевально-экспрессивный тренинг. – СПб.: «Речь», 2005. – 192 с. 

Изложение авторской концепции танцевально-экспрессивного тренинга, созданного на основе 

социально-психологического подхода к танцу; оригинальной программы тренинга со 

множеством упражнений; случаев из практики. 

1430 

Я 11 

29 

Я хочу провести тренинг: Пособ. для начинающего тренера, работающего в области 

профилактики ВИЧ/СПИД, наркозависимости и инфекций, передающихся половым путем / Е. 

Яшина, Д. Камалдинов, О.Петрова. – Новосибирск: Гуманитарный проект, 2001. – 205с. 

946 (2 екз.) 

П 84 

29 

Професія. Кар’єра. Успіх : Метод. осіб. / Автори-упоряд.: Лях Т.Л., Малієнко Ю.М., 

Тимошенко Н.Є., Цюман Т.П., Шеламкова А.М.; за заг. ред. Цюман Т.П. – Видання друге, 

перероблене й доповнене. – К.: Основа – Принт, 184 с. 

 

Методичний посібник підготовлено Українським фондом «Благополуччя дітей» у процесі 

реалізації проекту «Кар’єрне консультування – Фаза «: Впровадження методики 

профорієнтації для дітей старшого шкільного віку (8-9 класів)» у рамках Програми протидії 

торгівлі людьми Міжнародної організації з міграції (МОМ) за фінансової підтримки 

Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) 

 

б\н 

 

29.1 Технологія ведення тренінгу 

Б 39 

29.1 

Безпальча Р. Запобігання торгівлі жінками та насильству в сім’ї: основи проведення тренінгів., 

Київ 2004. – 156 с. 

3643 

З -48 

29.1 

Зеленін В. Сповідь тренера, або Сім квазі-художніх листів до мовчазної більшості. – К.: 

Гнозіс, 2012. – 384 с. 

Ця книжка присвячена психологічному тренерству. Втім крім методик тренінгу читач знайде 

тут правдомовне занурення у реальний досвід мого життя. Життя, яким його робить фатальне 

покликання бути тренером. Бо існує багато речей, які я можу робити не гірше, а може, ще й 

краще: грати на віолончелі, консультувати політичних і бізнес-лідерів, викладати, писати 

музику й книжки, розробляти рекламні та PR-стратегії тощо. Проте нема нічого, крім 

тренерству, не робити чого я не в стані. Це – моя доля, моя закоханість, мій хрест, моє 

призначення. 

б/н (ІПСП) 

 

К 53 

29.1 

Книга для  тренерів  Програми  навчання  фаховим навичкам: посібник – К., 2002 
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В книзі також надано опис вправ, більшість з яких запозичена з інших тренінгових програм, в 

першу чергу це стосується вправ «криголамів». Автори посібника зробили власний опис 

виконання цих вправ, але не претендують на авторські права стосовно самої ідеї 

пропонованих вправ. 

469 (ІПСП); 3275 

К 53 

29.1 

Книга для тренерів Програми навчання фаховим навичкам. / Авт. Кол.: Безсонова Л., 

Литвинова Т., Руденко-Кардаш Л., Капітонова Л., Чумало М., Порайко О., Возна К., 2002. – 

134 с. 

496 (ІПСП) 

К 82 

29.1 

Кривцова С.В. Тренинг: учитель и проблемы дисциплины: Практическое руководство для 

школьного психолога. – 3–е изд., стер. – М.: Генезис, 2000. – 288 с. 

374 

К 83 

29.1 

Кроль Л.М. Тренинг тренеров: как закалялась сталь / Л.М. Кроль,  Е.Л. Михайлова.— М.: 

Независимая фирма «Класс», 2002. -192 с. 

Эта книга посвящена внутренним проблемам бурно развивающейся области тренерской 

практики. Она затрагивает интересы очень многих людей и организаций, вовлеченных в 

сложные процессы, происходящие на рынке тренерских услуг. Авторов можно по праву 

считать первопроходцами в проведении тренингов для тренеров. Рассуждения о том, из чего 

складывается профессия тренера, вопросы, парадоксы, узнаваемые суждения и «картинки», и 

конечно, «игры и упражнения» — обо всем этом речь идет на страницах книги. Голоса 

слушателей, их мнения, притязания, сомнения, жаркие споры делают ее своеобразным 

«репортажем с места событий», вовлекая заинтересованного читателя в поток 

непосредственного обсуждения. Авторы сознательно уходили от искушения написать гладкое 

руководство, а потому особое внимание уделяли рефлексии, развитию самосознания и 

гибкости. Книга будет интересна и тренерам, и потенциальным заказчикам такого рода услуг. 

А также тем, кто интересуется развитием этой области практики по самым разным причинам: 

преподавателям, примеряющим на себя менее традиционные формы обучения; психологам, 

торговым представителям, видящим для себя перспективу карьерного роста в тренерской 

деятельности — разным и довольно многочисленным интересам. 

2515 

М 54 

29.1 

Методичні матеріали на допомогу тренеру 

252 (ІПСП) 

М 74 

29.1 

МОБІЛІЗАЦІЯ ГРОМАДИ НА ПІДТРИМКУ ДІТЕЙ ТА СІМЕЙ ТРЕНІНГОВИЙ МОДУЛЬ З 

ПІДГОТОВКИ ТРЕНЕРІВ – К., 2010 

Даний тренінговий модуль спрямований на підготовку фахівців з питань залучення громади 

до підтримки сімей та дітей, які потребують допомоги. Цей процес пов’язаний із формуванням 

нового ставлення та підходів до вирішення проблем, нових стосунків, набуття нових навичок 

та поведінки. 



941 

 

1258 (ІПСП) 

Н 62 

29.1. 

Никандров В.В. Антитренинг, или Контуры нравственных и теоретических основ 

психотренинга: Учеб. пособ. – СПб.: Речь, 2003. – 176 с. 

В пособии тренинг рассматривается как целенаправленное психокоррекционное воздействие 

на человека, в связи с чем затронуты нравственные аспекты практической психологии и 

дискуссионные проблемы применения в ней психологического тренинга. 

3025 

П 84 

29 

Професійна діагностика / Упорядник Т.Гончаренко. — 2-ге вид., стереотипне. — К.: Ред. 

загальнопед. газ., 2005. — 120 с.  

Залучення школярів до професійного самовизначення є важливим завданням у роботі 

психолога. У збірнику (1-ше вид. — 2004 р.) представлені матеріали, які охоплюють широке 

коло питань професійної орієнтації на різних вікових етапах, у нових соціально- економічних 

умовах, досвід профорієнтаційної роботи в школах України, практичні методи, прийоми, ігри, 

які можна застосовувати в роботі зі старшокласниками. 

б/н (ІПСП) 

П 78 

29.1 

Профессиональная кухня тренера: из опыта неформального образования в третьем секторе / 

Отв. Ред. Е. Карпичевич, В. Величко. – СПб.: ”Невский простор”, 2003. – 256 с.  

В книге рассматриваются возникающие в практике семинаров проблемы, с которыми 

сталкиваются тренеры, работающие в сфере неформального образования взрослых. 

Обсуждаются вопросы, связанные с тренерской позицией на семинаре, построением 

программы, с планированием времени и оцениванием эффективности образовательных 

событий, использованием методов дискуссии и работы с текстом. 

3408 (2 екз.) 

П 84 

29 

Профорієнтація молоді з інвалідністю: Методичні рекомендації до тренінгу / Автор. кол. : О. 

В. Безпалько, Н. О. Мірошніченко, Л. І. Остролуцька та ін. - К. : ТОВ "Вольф", 2009. - 148 с. 

У виданні розглянуто питання щодо прав інвалідів на працевлаштування, формування в них 

навичок усвідомленого вибору професії, умінь відстоювати свої права на працевлаштування. 

946 (ІПСП) 

П 88 

29.1 

Пузиков В. Г.Технология ведения тренинга. — СПб.: Издательство «Речь», 2007, - 224 с. 

Эта книга — незаменимое пособие для начинающего тренера. 0 ней описано все: стандартная 

программа социально-психологического тренинга, основные процедуры, лучшие разминочные 

и ролевые игры, ответы на наиболее частые вопросы тренероп-новичков и многое другое. 

4419 

Р 18 

29.1 

Рай Л. Развития навыков тренинга. – СПб.: ПИТЕР, 2002. – 208с. 

Данное руководство идеально подходит для изучения основ тренинга и пополнения уже 

существующего багажа знаний в этой области. Книга содержит: описание основных методов 
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тренинга; информация как о традиционных, так и о новейших тренингах; проверочные тесты и 

поэтапные планы действий; практические советы по применению методик и предупреждению 

возможных ошибок. 

2335 

С 34 

29.1 

Сидоренко Е.В. Технологии создания тренинга. От замысла к результату. – СПб., 2007. – 336 

с. 

Книга представляет интерес для интелектуальных лидеров в тренинге и в бизнесе. Она 

содержит технологии для созжания программ развития в различных областях человеческой 

практики. 

4500 

С 60 

29 

Солдатова Г.У., Шайгерова Л.А., Шарова О.Д. Жить в мире  с собой и другими: тренинг 

толерантности для подростков. – М., 2000. – 112 с. 

б/н (ІПСП) 

Т 38 

29.1 

Технологія тренінгу / упоряд.: О.Главник., Г.Бевз / За заг.ред. С.Максименко – К.: Главник, 

2005. -  112 с. 

У збірнику представлені основні теорії та методології тренінгового методу навчання, 

найбільш поширені технології, техніки та вправи, якими повинен володіти тренер для 

підготовки і проведення тренінгів. 

б/н (ІПСП) 

Т 60 

29.1 

Торн К. Тренинг: Настольная книга тренера / К.Торн, Д. Маккей. – СПб.: Питер, 2001. – 208 с. 

Предлагаемая книга является практическим руководством по совершенствованию систем 

обучения, развития потенциала личности и организации с помощью активных тренинговых 

форм.  

771 

Т 60 

29.1 

Торн К. Тренинг: Настольная книга тренера / К.Торн, Д. Маккей. – СПб.: Питер, 2001. – 208 с. 

Предлагаемая книга является практическим руководством по совершенствованию систем 

обучения, развития потенциала личности и организации с помощью активных тренинговых 

форм.  

4439 

Т 60 

29.1 

Торн К. Тренинг: Настольная книга тренера. 2-е изд. / К.Торн, Д. Маккей. – СПб.: Питер, 2008. 

– 240 с. 

В этом мисчерпывающем издании рассматриваются все вопросы тренерской деятельности, от 

разработки программы тренинга, проведения занятий и оценки результатов до советов по 

развитию карьеры тренера. Во второе издание довбавлен материал по использованию 

электронного обучения, ресурсов Интранета и Интернета. В книгу также включены ценные 

рекомендации по созданию и развитию собственного бизнеса. 
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4458 

Т 66 

29.1 

Тренерська валіза / Упоряд.: О. Главник, Р. Безпальча, О.Попова. – К.: Главник, 2006. – 144 с. 

У посібнику представлено програми  двох тренінгів: тренінг з саморозвитку для підлітків і 

тренінг з попередження насильства у сім’ї для дорослих учасників. 

4200 

Т 66 

29.1 

Тренинг для тренеров: Рабочие материалы / Подг. В.Н. Сидоров. – К., 2003. – 30 с. 

3068 

Т 66 

29.1 

Тренінг: планування, види, форми і методи проведення  

249 (ІПСП) 

Ф-78 

29.1 

Фопель К. Технология  ведения  тренинга. Теория и практика.: Пер. с нем. – М.: Генезис, 2003. 

– 272 с. 

В этой книге  содержится изложение  теоретических  основ групповой психодинамики 

обсуждение функциональной  модели ведения групп, выделения  двух  основных направлений 

развития группы. 

3392; 3012 

Ч 93 

29.1 

Чуркина М.А. Тренинг для тренеров на 100%: Секреты интенсивного обучения / М. А. 

Чуркина, Н. В. Жадько — М. : Альпина Бизнес Букс, 2005 — 246 с.  

Эта книга написана для тех, кто занимается обучением персонала: тренеров, преподавателей, 

HR менеджеров, руководителей. В книге рассмотрены содержательные и организационные 

аспекты тренинга, в том числе,  подводные камни, трудные ситуации, сложные случаи из 

тренерской практики. Особое внимание уделяется проектному подходу в подготовке тренинга. 

Из книги вы узнаете о возможностях и ограничениях тренинга в работе с персоналом. Найдете 

ответ на вопросы: стоит ли учить, чему учить, с каким результатом учить. 

3216 

Я 39 

29.1 

Я хочу бути тренером: нстільна книга тренера-початківця / Автори-упорядники: Петрович 

В.С., Закусило О.Ю. – Луцьк, 2004. – 70 с. 

б/н (ІПСП) 

Я 11 

29.1 

Я хочу провести тренинг: Пособ. для начинающего тренера, работающего в области 

профилактики ВИЧ/СПИД, наркозависимости и инфекций, передающихся половым путем / Е. 

Яшина, Д. Камалдинов, О.Петрова. – Новосибирск: Гуманитарный проект, 2001. – 205с. 

946 

 

29.2 Соціально-психологічні тренінги 



944 

 

Б 91 

29.2 

Бурнард Ф. Тренинг навыков консультирования. - СПб.: Питер, 2002. – 256 с. 

В книге рассматриваются теоретические и практические вопросы проведения тренинга 

навыков консультирования. Выделены составляющие тренинга и способы его оценки, 

описаны методы практического обучения. Основное внимание уделено упражнениям, которые 

используются при проведении тренингов и мастер-классов. 

2821 

Г 50 

29.2 

Гиппиус С. Тренинг развития креативности. Гимнастика чувст. – СПб.: Речь, 2001. – 346 с. 

Книга содержит обширный теоретический и практический материал для проведения 

тренингов развития креативности. 

774 

Ж 59 

29.2 

Жеребньова Л. В. Соціально-психологічний театр / авт.-упоряд. : Любов Жеребньова, Тетяна 

Артеменко. — К. : Шк. світ, 2011. — 120 ст.  

Книжка «Соціально-психологічний театр. Посібник із корекційно розвивальної і 

просвітницько-профілакгичної роботи» — спроба узагальнити напрацювання фахівців 

психологічної служби системи освіти в застосуванні такої форми профілактичної робити, як 

соціально-психологічний театр. У книжці читач знайде рекомендації з організації соціально-

психологічного театру, опис особливостей інтерактивного соціально-психологічного театру та 

театру імпровізації «Форум», а також зразки сценаріїв, які були апробовані практичними 

психологами і соціальними педагогами. 

1294 (ІПСП) 

Ж 91 

29.2 

Журавелька Л.М. Соціально-психологічний тренінг: розвиток якостей особистості працівників 

сфери туризму. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: 

Видавничий Дім «Слово», 2006. – 312 с. 

У посібнику представлені основні теоретичні аспекти та зібрані практичні вправи, спрямовані 

на розвиток якостей особистості працівника сфери туризму з питань ефективної взаємодії у 

спілкуванні, сприймання та розуміння партнерів, створення власного іміджу, подолання 

конфліктів, психологічного розвантаження, саморегуляції у боротьбі із стресами, впливу 

самосвідомості на розвиток і поведінку особистості, розпізнання та захисту від маніпуляції, 

розвитку в собі впевненості, креативності. Лідерських якостей тощо. 

4479 

К-58 

29.2 

Кожен з нас - унікальний! : програма тренінгу з подолання самотності студентів/ [авт.-

упор. Т.Г.Веретенко, В.А.Гриценко]. – Дніпропетровськ : ДНЗ «МВПУ ПІТ», 2014.-67с. 

Програма тренінгу містить методичні рекомендації із соціально-педагогічної роботи з 

самотніми студентами. 

1647 

 

К 42 

29.2 
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Кипнис М. Тренинг креативности.  - М., 2005. — 128 с.  

Содержит описание обширного спектра техник, которые просты, эффективны и успешно 

применимы в тренингах творческого мышления с широким возрастным, профессиональным и 

социальным контингентом   участников. 

1583 

К 52 

29.2 

Клюева Н.В. Программы социально-психологического тренинга. – Ярославль, 1992 / Н.В. 

Клюева, М.А.Свистун. – 66 с. 

Эта книга – представляет собой хорошо отработанную программу по тренингам общения, 

делового взаимодействия и т. п., которые, будучи хорошо отработанными, подались 

некоторой «алгоритмизации». 

2127 

М 25 

29.2 

Марасанов Г. И. Социально-психологический тренинг 4-е изд.,испр. идоп. — М., «Когито-

Центр», 2001. — 251 с. 

Данная книга написана для практикующих психологов и социальных работников. В ней 

подробно описаны методы и практические приемы социально-психологи чес кой работы в 

группе в форме тренинга. Приводятся как известные, так и авторские разработки начала 

тренинга, игры и упражнения, варианты обсуждения происходящего на тренинге. 

1275 

М 35 

29.2 

Матяш Н.В. Методы активного социально-психологыческого обучения: учеб.пособие для 

студ.высш.учеб.заведений / Н.В.Матяш. Т.А.Павлова. – М.: Издательский центр «Академия», 

2007.-  96 с. 

В учебном пособии представлены основные теоретические и методические подходы к 

использованию современных методов активного социально-психологического обучения в 

деятельности практического психолога. Расматриваются основные, базовые методы, такие, 

как социально-психологический тренинг, групповая дискуссия, имитационные игры. 

843 (ІПСП) 

М 63 

29.2 

Мирзаянова Л.Ф. Подготовка к профессиональной деятельности: адаптационные тренинги 

[Текст]: учеб.-метод. пособие / Л.ф, Мирзаянова, Т.С. Рашевская, Л.И. Станиславчик; под общ. 

ред. Л.Ф. Мирзаяновой. – Барановичи: БарГУ, 2008. – 202 с. 

В пособии представлены теоретические положення о кризисах в адаптации к 

профессиональной деятельности, их видах, симптоматике, параметрах, факторах, 

детерминирующих их возникновение и протекание, а также способах упреждения и смягчения 

их отрицательных проявлений. В качестве основного средства рассматривается 

адаптационный тренінг. Цель даного издания – оказати помощь начинающим и опытным 

практическим психологам в управлении адаптацией учащихся и студентов к 

профессиональной деятельности. В пособии представлены адаптационные тренінги, 

упражнения, использование которых обеспечивает повышение адаптированости обучаемых на 

этапе вхождения в вузовскую и профессиональную реальность. 

1244 (ІПСП) 

О–36 
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29.2 

Оганесян Н.Т. Методы активного социально-психологического обучения: тренинги, 

дискуссии, игры. - М.: Издательство «Ось-89», 2002. - 176 с. 

Книга написана как учебное пособие и основана на опыте работы автора в качестве ведущего 

тренингов общения.Пособие состоит из трех частей. Первая часть содержит теоретическое 

обоснование проведения тренингов, комментарий и два варианта тренингов: вербальной и 

невербальной коммуникации. Вторая часть содержит рекомендации по проведению 

дискуссий, практические примеры. В третьей части представлена теория и практика 

проведения различных вариантов игр. Приведены примеры диагностических процедур, 

которые могут быть применены в работе психолога и педагога. 

4543; 2291 

П 69 

29.2 

Практикум по социально-психологическому тренингу. / Под ред. Б.Д.Парыгина. – СПб.: Изд-

во Михайлова В. А., 2000. – 352 с. 

В книге обобщен опыт практической деятельности тренера в ситуации его непосредственой 

работы с группой. 

901 

П 85 

29.2 

Прутченков А.С. Социально-психологический тренинг в школе. – 2-е изд., дополн. И перераб. 

– М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001. – 640 с. 

В книге даются методические разработки и сценарии четырех социально-психологических 

тренингов, каждый из которых рассчитан на 30-36 часов аудиторных занятий. Автор знакомит 

читателя с конкретными упражнениями и заданиями, позволяющими организовать 

действенную помощь школьникам, особенно тем, кто сегодня нуждается в реальной 

поддержке со стороны взрослых. 

2691 

П 85 

29.2 

Прутченков А.С. Тренинг личностного роста: Методические разработки занятий социально-

психологического тренинга. – М., 1993. – 47 с. 

2796 

П 85 

29.2 

Прутченков А.С. Школа жизни: Методические разработки социально-психологических 

тренингов. – 2-е изд., испр. И доп. – М.: МООДиМ «Новая цивилизация», Педагогическое 

общество России, 2000. – 192 с. 

В книге даются методические разработки и сценарии занятий социально-психологических 

тренингов, подробно излагаются правила этой формы работы. 

1298 

Т 66 

29.2 

Тренинг личностного роста как элемент досудового вечера для молодежи / Сост. С.А. 

Михеєва. – Казань, 1999. – 36 с. 

В брошюре братко и сжато описывается технология проведения тренингов личностного роста. 

Перечисляются правила работы тренинговых групп, приводится каталог упражнений, которые 

может использовать и начинающий тренер. 
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852 

Ш 37 

29.2 

Шевцова И.В. Тренинг личностного роста. – СПб., 2003. – 144 с. 

2869 

Ш 48 

29.2 

Шепелева Л. Н. Программы социально-психологических тренингов. — СПб.: Питер. 2008. —

160 с. 

В книге дается подробное описание тренингов для разных категорий людей (педагогов, 

родителей, детей, специалистов) с различной проблематикой (тренинги общения, личностного 

роста, уверенности в себе, креативности, формирования командного взаимодействия, умений  

и навыков).  

4480 

 

29.3 Тренінги з профілактики негативних явищ 

Б 36 

29.3 

Бевз Г.М. Технологія проведення тренінгів з формування здорового способу життя молоді / 

Г.М. Бевз, О.П. Плавник. – К.: Український ін-т соціальних досліджень, 2004. – 176 с.  

Монографія започатковує серію видань Українського інституту соціальних досліджень для 

проведення тренінгів із формування здорового способу життя молоді. Представлені основи 

теорії і методології тренінгового методу навчання, найбільш поширені технології, техніки та 

вправи, якими повинен володіти кваліфікований тренер.  

3950 

Б 36 

29.3 

Бевз Г. М., Главник О. П. Технологія проведення тренінгів з формування здорового способу 

життя молоді / - К.: Держ. ін-т проблем сім'ї та молоді, 2005. - 172 с.  

Монографія започатковує серію видань Українського інституту соціальних досліджень для 

проведення тренінгів із формування здорового способу життя молоді. Представлені основи 

теорії і методології тренінгового методу навчання, найбільш поширені технології, техніки та 

вправи, якими повинен володіти кваліфікований тренер. Видання розраховане на тренерів, які 

в межах українсько-канадського проекту "Молодь за здоров'я - 2" здійснюватимуть у регіонах 

України підготовку фахівців із формування здорового способу життя молоді, безпосередніх 

учасників впровадження відповідних проектів на місцях - працівників органів державної 

влади і самоврядування, спеціалістів охорони здоров'я, освіти і науки, сім'ї та молоді, 

культури і мистецтва, фізичної культури і спорту, центрів соціальних служб для молоді, 

активістів громадських організацій. 

1281 (ІПСП) 

Б 36 

29.3 

Бевз Г. М., Главник О. П. Технологія проведення тренінгів з формування здорового способу 

життя молоді – К.: Український ін-т соціальних досліджень, 2005. – Кн. 1. — 176 с. 

Монографія започатковує серію видань Українського інституту соціальних досліджень для 

проведення тренінгіе із формування здорового способу життя молоді. Представлені основи 

теорії і методології тренінгового методу навчання, найбільш поширені технології, техніки та 

вправи, якими повинен володіти кваліфікований тренер. Видання розраховане на тренерів, які 
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в межах українсько-канадського проекту «Молодь за здоров’я – 2» здійснюватимуть у 

регіонах України підготовку фахівців із формування здорового способу життя молоді, 

безпосередніх учасників впровадження відповідних проектів на місцях-працівників органів 

державної влади і самоврядування, спеціалістів охорони здоров’я, освіти і науки, сім’ї та 

молоді, культури і мистецтва, фізичної культури і спорту, центрів соціальних служб для 

молоді, активістів громадських організацій. 

471 (ІПСП) 

Б 39 

29 

Безпалько О. Модуль “Спілкуємось та діємо”: Навч. – метод. посібник / О.Безпалько, 

Ж.Савич. – К.: Навч. книга, 2002. – 112 с. 

Програма спрямована на формування відповідального ставлення особистого здоров'я у 

підлітків та молоді, оскільки саме в цьому віці відбувається засвоєння певних норм і зразків 

поведінки, накопичення відповідних знань і вмінь, усвідомлення потреб і мотивів, визначення 

ціннісних орієнтацій. 

2910 

Б 87 

29.3 

Братусь І. В. Жіноча молодь та здоров’я: свідомий вибір: Науково-метод. посіб. / Автор.-

упоряд.: І. В. Братусь, А. В. Гулевська-Чершш, Т. А. Клінська. – К.: Наук, світ, 2006. – 207 с. 

У науково-методичному посібнику проаналізовано фізіологічні особливості жіночого 

організму та основні компоненти репродуктивного здоров’я дівчат-підлітків і молодих жінок, 

подано основні підходи щодо попередження шкідливих звичок і неіативних явищ у 

молодіжному жіночому середовищі, розкрито загальні принципи щодо формування здорового 

способу життя дівчат-підлітків і молодих жінок, вміщено методичні рекомендації та програму 

проведення тренінгу для дівчат і молодих жінок з проблеми зміцнення та збереження 

репродуктивного здоров’я. 

94 (ІПСП) 

Б 93 

29.3 

Буткевич Д., Костюченко Е., Лукша Н. Я обучаю сверсника – Мн., 2001. – 94 с. 

б/н (ІПСП) 

В 15 

29.3 

Валовая Л. Тренинговые модули по профилактике синдрома профессионального выгорания 

среди сотрудников общественных организаций, работающих в сфере профилактики 

ВИЧ/СПИД : методические рекомендации. – К., 2007. – 144 с. 

1217 (ІПСП) 

В 42 

29.3 

Визначення потреб та проблем дітей вулиці: Навчальні матеріали з проблем вживання 

психотропних речовин, статевого та репродуктивного здоров'я, включаючи ВІЛ/СНІД і 

хвороби, що передаються статевим шляхом / Всеукраїнський фонд “Крок за кроком”. – К., 

2002. – 38 с. 

Метою розробки навчальних матеріалів було забезпечити працівників, які безпосередньо 

працюють з дітьми на вулицях, знаннями про вживання психотропних речовин. Проте, 

апробація цих матеріалів показала, що здоров'я дітей вулиць – це більш комплексне питання, 
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яке включає в себе питання статевого та репродуктивного здоров'я, ВІЛ/СНІД; хвороб, які 

передаються статевим шляхом. Тому ці теми також були включені у навчальні матеріали. 

2913 

В 75 

29.3 

Ворник Б.М. Модуль “Прояви турботу та обачливість”: Навч.-метод. посібник / Б.М. Ворник, 

О.А. Голоцван, В.П. Коломієць. – К.: Навчальна книга, 2002. – 152 с. 

Даний модуль спрямований на формування відповідального ставлення до особистого здоров'я 

у підлітків та молоді, оскільки саме в цьому віці відбувається засвоєння певних норм і зразків 

поведінки, накопичення відповідних знань і вмінь, усвідомлення потреб і мотивів, визначення 

ціннісних орієнтацій. 

б/н; 2907 

Г 96 

29.3 

Гусева Н.А. Тренинг предупреждения вредных привычек у детей. Программа профилактики 

злоупотребления психоактивными веществами / Под ред. Л.М. Шипицыной. – СПб.: Речь, 

2003. – 256 с. 

В книге рассматривается теория и практика психологической работы с детьми младшего 

школьного возраста по профилактике курения и злоупотребления алкоголем и наркотиками. 

2836; 3390; 538 (ІПСП) 

З-41 

29.3 

Збереження та зміцнення репродуктивного здоров’я підлітків та молоді: потенціал громади: 

Метод. матеріали до тренінгу / Авт.-упоряд. Н. В. Зимівець; За заг. ред. Г. М. Лактіонової. – 

К.: Наук, світ, 2004. – 205 с.  

У методичних матеріалах висвітлено проблеми репродуктивного здоров’я підлітків та молоді 

у філософському, соціальному та соціально-педагогічному аспектах. Розглянуто можливості 

громади у збереженні та зміцненні репродуктивного здоров’я. 

3940 

З–46 

29.3 

Здоров'я - моя цінність: Метод, матеріали до тренінгу / Автор-упоряд.: О. М. Петрик: За заг. 

ред. І. Д. Зверєвої. - К.: Наук, світ, 2005. - 53 с. 

В методичних матеріалах для тренінгу подано інтерактивні вправи для підлітків, з метою 

формування у них відповідального ставлення до здоров'я як однієї з основних життєвих 

цінностей людини.Запропоновані матеріали можуть бути використані соціальними педа-

гогами, психологами, спеціалістами соціальних служб, а також всім, хто працює у сфері 

соціально-педагогічної роботи з молоддю. 

2924; 50 (ІПСП); 51 (ІПСП) 

З-62 

29.3 

Зимівець Н.В. Модуль “Методика освіти “рівний-рівному”: Навч. – метод. посібник / Н.В. 

Зимівець, Н.О.Лещук, Т.П.Авельцева. – К.: Навч. книга, 2002. – 127 с. 

Програма спрямована на формування відповідального ставлення до особистого здоров’я у 

підлітків та молоді, оскільки саме в цьому віці відбувається засвоєння певних норм і зразків 

поведінки, накопичення відповідних знань і вмінь, усвідомлення потреб і мотивів, визначення 

ціннісних орієнтацій. 

2928 
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З-62 

29.3 

Зимівець Н. В., Сивогракова 3. А., Лещук Н. О. та ін. Твоє життя - твій вибір: Навч.-метод, 

посіб. - К.: Навч. книга, 2002. - 190 с.  

Модуль «Твоє жиїтя - твій вибір» - це складова частина тренінг-курсу, який розроблено у 

рамках Програми «Сприяння просвітницькій роботі "рівний - рівному" серед молоді України 

щодо здорового способу життя», що реалізується Міністерством освіти і науки України, 

Академією педагогічних наук України, ПРООН (Програмою Розвитку Організації Об'єднаних 

Націй), ЮНЕИДС (Об'єднаною Програмою ООН з питань ВІЛ/СНІДу). 

2909 

К 65 

29.3 

Концепція освіти „рівний-рівному щодо здорового способу життя серед молоді України. / 

В.М. Оржеховська, О.І. Пилипенко, Л.І. Андрущак. – К.: Міленіум, 2002. – 20 с. 

4186 

М 54 

29.3 

Методичні матеріали для ведення просвітницької роботи за методом «рівний-рівному» / 

Автори-упорядн.: Кабат І.Л., Камак Т.М., Білоконь О.Є.. – Дніпропетровськ, 2005. – 97 с. 

Посібник містить комплекс матеріалів для занять, спрямованих на набуття учнями знань, 

умінь і навичок попередження вживання наркотичних речовин. 

б/н (ІПСП) 

М 54 

29.3 

Методичні матеріали для практичного використання психологами, соціальними працівниками 

в системі центрів ССМ / За заг. Ред. О.І.Оліфіри. – К.: УДЦССМ, 2001. – 116 с. 

 Збірник пропонує добірку статей, апробованих методик, тренінгів, які використовують, 

доповнюють, розробляють психологи ЦССМ. У запропонованих матеріалах розкриваються 

теми, що відпрацьовані на семінарах, пропонуються методичні матеріали для роботи 

працівників ЦССМ з різними категоріями клієнтів. 

608 

М 54 

29.3 

Методичні рекомендації по проведенню тренінг-курсу для підлітків з питань просвітницької 

роботи щодо здорового способу життя. – К.: Міленіум, 2002. – 48 с. 

Методичні рекомендації по проведенню тренінг-курсу для підлітків з питань просвітницької 

роботи щодо здорового способу життя спрямовані на підготовку фахівців, навчання 

спеціалістів, які працюють з молоддю в сфері охорони здоров’я, освіти, інформаційних 

технологій, розваг тощо. Оволодіння знаннями, формування умінь, навичок, які сприятимуть 

усвідомленому вибору правильних варіантів поведінки підлітків щодо здорового способу 

життя. 

4184 

М 54 

29.3 

Методичні рекомендації по проведенню тренінг-курсу для підлітків – лідерів з питань 

просвітницької роботи щодо здорового способу життя / С.О. Свириденко, Г.Г.Ковганич та ін. 

– К., 2001. – 58 с. 

968; 3078 
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М 54 

29.3 

Методичні рекомендації по проведенню тренінг-курсу для підлітків з питань просвітницької 

роботи щодо здорового способу життя. – К.: Навч. Книга, 2002. – 47 с. 

Методичні рекомендації спрямовані на підготовку фахівців, навчання спеціалістів, які 

працюють з молоддю, у сфері охорони здоров'я, освіти, інформаційних технологій, розваг 

тощо, а також підлітків-інструкторів; оволодіння знаннями; формування умінь і навичок, які 

сприятимуть усвідомленому вибору правильних варіантів поведінки підлітків щодо здорового 

способу життя; розвиток установок на усвідомлення потреб і мотивів визначення ролі 

педагогів-тренерів, підлітків-інструкторів у формуванні здорового способу життя. 

2912 

М 64 

29.3 

Миронова И. А. Сделай свій выбор! Тренинги по основам репродуктивного здоровья, 

профилактике ВИЧ / СПИД, БППП, наркомании, алкоголизма и навыкам ответственного 

поведения /  И. А. Миронова, Т. Л.Симоненко, Е. А. Тру хан. – Мн., 2001. – 192 с. 

2003; 658 (ІПСП) 

М 64 

29.3 

Миронова И.А. Дорога жизни: Тренинги по профилактике ВИЧ/СПИД, наркомании, 

алкоголизма и навыкам ответственного поведения / И.А. Миронова, Т.Л.Симоненко.– Минск, 

2002. – 92 с. 

Данное справочное пособие является результатом работы программы «Профилактика 

ВИЧ/СПИДа среди молодежи», выполняемой Христианским Детским фондом. В основу 

издания были положены разработки и тренинги, апробированные в ходе выполнения 

программы в общеобразовательных школах г. Минска. 

1570 (4 екз.) 

М 64 

29.3 

Миронова И.А. Почему я такой?: Тренинги по здоровому образу жизни, саморазвитию, 

навыкам безопасного поведения и профилактике ВИЧ/СПИД / И.А. Миронова, Т.Г.  Шилова. 

– Минск, 2002. – 54 с. 

В основу издания были положены разработки и тренинги, апробованные в ходе выполнения 

программы в обществеобразовательных школах г. Минска. 

1571 (4 екз.); 657 (ІПСП) 

М 74 

29.3 

Моделювання та впровадження програм щодо здорового способу життя: Методичні матеріали 

для тренера / Упорядн. В.В.Лях, Т.Л. Лях; За заг.ред. І.Д. Звєрєвої, Г.М. Лактіонової. – К.: 

Наук. Світ, 2002. – 58 с. – (Б-чка соц. Працівника /соц. педагога). – (Сер. “Благополуччя дітей 

та молоді: можливості соц. роботи”). 

До збірки включено матеріали семінару “Моделювання та конструювання програм щодо 

здорового способу життя”, який проведено Християнським дитячим фондом у рамках проекту 

“Соціальна освіта в Україні”. 

1460; б/н (ІПСП) 

М 74 

29.3 
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Модуль «Прояви турботу та обачливість» - К., 2001 

997 

М 74 

29 .3 

Модуль за життя без наркотиків / Авт.-упоряд. Т.Є.Федорченко, І.Г.Сомова, Н.В.Зимівель. – 

К., 2001. – 176 с.  

971 

М 74 

29 .3 

Модуль спілкуємося та діємо / Авт.-упоряд. О.Безпалько, В.Гончарева, І.Авдєєва. -2001.- 106с. 

970 

М74 

29.3 

Модуль. Методика освіти рівний – рівному / Авт.–упоряд. Г.Г.Ковганич, В.М.Оржеховська, 

С.О.Свириденко. – К., 2001. – 88 с. 

969 

Н 12 

29.3 

На допомогу спеціалістам та волонтерам Спеціалізованих  соціальних служб “Профілактика 

негативних явищ в молодіжному середовищі”: Модуль “Сучасний погляд на здоров’я  людини 

і стан здоров’я  молоді України” / Київський міський центр соціальних служб для молоді. – К., 

2003. – 37 с. 

Використані матеріали навчального посібника для проведення тренінгів за тематикою “ 

Формування здорового способу життя за моделлю ”Молодь за здоров’я ”. 

3220 

Н 12 

29  

На допомогу спеціалістам та волонтерам Спеціалізованих соціальних служб ”Профілактика 

негативних явищ в молодіжному середовищі”: Модуль “Запобігання наркотизації 

молодіжного середовища” / Київський міський центр соціальних служб для молоді. – К.,  2003. 

– 58 с. 

3218 

Н 12 

29 

На допомогу спеціалістам та волонтерам Спеціалізованих соціальних служб ”Профілактика 

негативних явищ в молодіжному середовищі”: Модуль “ Вплив куріння на стан здоров”я 

молоді, ефективні засоби профілактики і відмови від цієї шкідливої звички”/ Київський 

міський центр соціальних служб для молоді. – К.: 2003. – 45 с. 

3221 

О-21 

29.3 

Обов’язки педагогів, які працюють з дітьми вулиць: Навчальні матеріали з проблем  вживання 

психотропних речовин, статевого та репродуктивного здоров’я, включаючи ВІЛ/СНІД і 

хвороби, що передаються статевим шляхом / Всеукраїнський фонд “Крок за кроком”. – К., 

2002. – 22 с. 

Метою розробки навчальних матеріалів було забезпечити працівників, які безпосередньо 

працюють з дітьми на вулицях, знаннями про вживання психотропних речовин. Проте, 

апробація цих матеріалів показала, що здоров'я дітей вулиць – це більш комплексне питання, 
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яке включає в себе питання статевого та репродуктивного здоров'я, ВІЛ/СНІД; хвороб, які 

передаються статевим шляхом. Тому ці теми також були включені у навчальні матеріали. 

2914 

О-65 

29.3 

Оржеховська В.М. Концепція освіти “рівний-рівному” щодо здорового способу життя серед  

молоді України: Навч. – метод. посібник / В.М. Оржеховська, О.І. Пилипенко, Л.І. Андрущак. 

– К.: Навч. книга, 2002. – 23 с. 

Посібник має за мету сприяти розумінню дітьми і молоддю через просвітницьку роботу 

переваг здорового способу життя, стимулювати до самостійного й усвідомленого вибору 

життєвої позиції. Її завданням є допомогти молоді у визначенні шляхів своєї позитивної 

соціалізації, відмові негативної поведінки та здобутті знань, умінь і навичок здорового 

способу життя. 

2911 

О–75 

29.3 

Основи соціального супроводу сімей, що виховують ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД дітей 

– К., 2007. – 68 с. 

275 (ІПСП) 

О-76 

29.3 

Особливості здійснення профілактики залучення підлітків до торгівлі людьми за допомогою 

інтерактивних методів навчання : тренінг. – Рогатин, 2010. – 26 с. 

б/н (ІПСП) 

П 44 

29.3 

Подростки групп риска к инфицированию ВИЧ : Книга для участника : учебно-методическое 

пособие / [ Аноприенко Е. В., Журавель Т. В., Пархоменко Ж. В.] / Под общ. Ред. Т.В. 

Журавель. – К.: ПЦ «Фолиант», 2012. – 228 с. 

Данное учебно-методическое пособие является приложением к тренинговому пособию 

«Подростки групп риска к инфицированию ВИЧ. Книга для тренера» и должно помочь 

участникам обучающих мероприятий как можно лучше ознакомиться со специфическими 

характеристиками подростков групп риска в Украине, их первостепенными потребностями, а 

также с подходами, принципами, формами и методами, которые следует использовать при 

разработке и внедрении программ профилактики ВИЧ и рискованного поведения среди 

данной целевой аудитории. В пособии раскрыты основы технологии ведения случая с данной 

категорией клиентов, мотивационного консультирования и добровольного консультирования 

и тестирования на ВИЧ. 

1430 (ІПСП) 

П 44 

29.3 

Подростки групп риска к инфицированию ВИЧ: Книга для тренера: учебно-методическое 

пособие / [Аноприенко Е. В., Журавель Т. В., Пархоменко Ж. В.] / Под общ. Ред. Т. В. 

Журавель. – К.: ПЦ «Фолиант», 2012. – 252с. 

«Подростки групп риска к инфицированию ВИЧ: Книга для тренера» поможет организовать и 

провести обучение специалистов – поставщиков услуг и познакомить их со специфическими 

характеристиками подростков групп риска в Украине, осветить первостепенные их 

потребности, а также подходы, принцыпы, формы и методы, которые следует использовать 
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при разработке и внедрении программ профилактики ВИЧ и рискованного поведения среди 

данной целевой аудитории. 

1429(ІПСП) 

П 44 

29.3 

Подростки групп риска к инфицированию ВИЧ: Книга для тренера: учебно-методическое 

пособие / [Аноприенко Е. В., Журавель Т. В, Пархоменко Ж. В.] / Под общ. Ред. Т.В. 

Журавель. – К.: ПЦ «Фолиант», 2012. – 252 с. 

Настоящее учебно-методическое пособие поможет организовать и провести обучение 

специалистов – поставщиков услуг и познакомить их со специфическими характеристиками 

подростков групп риска в Украине, осветить первостепенные их потребности, а также 

подходы, принципы, формы и методы, которые следует использовать при разработке и 

внедрении программ профилактики ВИЧ и рискованного поведения среди данной целевой 

аудитории. Пособие поможет познакомит специалистов с основами ведения случая с данной 

категорией клиентов, мотивационного консультирования и добровольного консультирования  

и тестирования на ВИЧ. 

1429 (ІПСП) 

П 44 

29.3 

Подростки групп риска к инфицированию ВИЧ: Книга для учасников: учебно-методическое 

пособие / [Аноприенко Е. В., Журавель Т. В., Пархоменко Ж. В.] / Под общ. Ред. Т. В. 

Журавель. – К.: ПЦ «Фолиант», 2012. – 228с. 

«Подростки групп риска к инфицированию ВИЧ: Книга для учасников» является приложеним 

к тренинговому пособию « Подростки групп риска  к инфицированию ВИЧ: Книга для 

тренера» и долино помочь учасникам обучающих мероприятий как можно лучше ознакомится 

со специфическими характеристиками подростков групп риска в Украине, их первостепенніми 

потрібностями, а также с подходами, принципами, формами и методами, которіе следует 

использовать при разробке и внедрении программ профілактики ВИЧ и рискованного 

поведения среди данной целевой аудитори. 

1430 (ІПСП) 

С 79 

29.3 

Посібник для проведення тренінгу «Формування толерантного ставлення до ВІЛ-позитивних 

дітей у системі шкільної та дошкільної освіти». - К., 2010. - 120 с. 

Посібник для проведення тренінгу є частиною комплекту, до якого входить програма тренінгу 

«Формування толерантного ставлення до ВІЛ-позитивних дітей у системі шкільної та 

дошкільної освіти». Видання включає п'ять основних тематичних блоків: епідемічна ситуація 

щодо ВІЛ/СНІДу у світі та Україні; основна інформація щодо шляхів передачі ВІЛ-інфекціїта 

методів профілактики інфікування; поняття «стигма», «дискримінація» та «толерантне 

ставлення»; особливості перебування ВІЛ-позитивних дітей у навчальних закладах; 

інтерактивні методи проведення навчальних тренінгів та заключний підсумковий блок. 

б/н (ІПСП) 

П 71 

29.3 

Превентивна робота з молоддю за методом „рівний-рівному”: Навч. посібник / За ред. І.Д. 

Звєрєвої. – К.: Навч. книга, 2002. – 256 с. 

4145; 25 (ІПСП); 98 (ІПСП) 

П 78 
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29.3 

Программа профилактического тренинга для подростков «Ступени» - СПб., 2009.- 92 с. 

б/н (ІПСП) 

П 84 

29.3 

Профілактика ВІЛ/СНІДу та ризикованої поведінки: Тренінговий модуль по підготовці 

працівників притулків для неповнолітніх України до здійснення профілактичної роботи / Авт.-

упор.: Журавель Т.В., Лях Т.Л., Петрик О.М.; Під заг. ред. Лях Т.Л. - К., 2003. - 112 с. 

3351 

П 86 

29.3 

Психологічна реабілітація дітей, які зазнали комерційної сексуальної експлуатації: підручник 

для тренера – К., 2004 

3645 

С 92 

29.3 

Сходинки до здоров’я: просвітницько-профілактична програма тренінгових занять з учнями 

навчальних закладів системи загальної освіти : навч.-метод. посіб. \ [Брусенко О.Л., Журавель 

Т.В., Лях Т. Л. та ін.]; за ред. Т. В. Журавель, Т. Л. Лях. – К.: Видавничий дім «Калита», 2012. 

– 232с. 

Навчально-методичний посібник підготовлений з метою допомоги соціальним педагогам, 

практичним психологам та вихователям, які працюють з учнями навчальних закладів системи 

загальної середньої освіти, у проведенні просвітницько-профілактичних занять із підлітками з 

питань ВІЛ-інфекції, наркозалежності, інфекцій, які передаються статевим шляхом, та 

ризикованих форм поведінки. У посібнику узагальнено досвід міжнародної організації «Право 

на здоров’я» в Україні та Росії, а також партнерських громадських організацій цих країн в 

реалізації проектів та програм профілактики ВІЛ-інфекції серед безпритульних і бездоглядних 

неповнолітніх, вихованців інтернатних та профтехнічних навчальних закладів. 

1473(ІПСП) 

Р 68 

29.3 

Роль сім'ї у формуванні здорового способу життя дітей та молоді / Є. О. Яременко (кер. авт. 

кол.), О. М. Балакірєва, Г. В. Бєлєнька та ін. - К.: Держ. Ін-т проблем сім'ї та молоді, 2005. - 

192 с.  

Монографія містить тренінгові матеріали для навчання основам формування здорового 

способу життя дітей та молоді в сім'ї. Представлено складові формування здорового способу 

життя дитини в сім'ї, наведено матеріали стосовно ролі та ресурсів сім'ї у формуванні 

здорового способу життя молоді, показано особливості формування здорового способу життя 

в сім'ї у різні періоди життя дитини. 

1282 (ІПСП) 

С 69 

29.3 

Социальная работа по формированию здорового образа жизни: рабочие материалы по 

семинару 31.05-02.06, 1999, Днепропетровск / Христианский Детский Фонд. – 

Днепропетровск, 1999. – 22 с. 

3655 

С 69 

29.3 
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Соціальна, педагогічна та психокорекціина робота з неповнолітніми, засудженими до 

покарань, не пов’язаних із позбавленням волі: Метод, посіб. з питань соціальної реабілітації у 

громаді неповнолітніх засуджених / Автори-упоряд.: Т.П. Авельцева, З.П. Бондаренко, Н.В. 

Зимівець та інші; За наук, ред ІД.Звєревої. – К.: Наук. світ, 2006. – 277 с. 

Посібник висвітлює питання соціально-педагогічної роботи з неповнолітніми, засудженими до 

покарань, не пов’язаних з позбавленням волі. Розкриваються технологія соціальної 

реабілітації неповнолітніх засуджених, методи індивідуальної та групової соціально-

педагогічної роботи з неповнолітніми та їх сім’ями, висвітлюються такі напрями соціально-

педагогічної роботи з неповнолітніми засудженими як формування здорового способу життя, 

профілактика адиктивної поведінки, психокорекціина робота, захист прав дитини, засудженої 

до покарань, не пов’язаних із позбавленням волі. 

114 (ІПСП) 

C 69 

29.3 

Соціально-психологічна підтримка ВІЛ-інфікованих дітей та їх сімей у громаді: Методичні 

матеріали до семінару / Упор.: Т.Авельцева; За заг. ред. І.Д. Звєрєвої. – К.: Наук. світ, 2004. – 

89 с. 

Методичні матеріали презентують ще один модуль семінару з сучасним поглядом на питання 

соціально-психологічної підтримки ВІЛ-інфікованих дітей та їх сімей у громаді. 

3633; 46 (ІПСП); 45 (ІПСП) 

С 74 

29.3 

Сприяння просвітницькій роботі „Рівний-рівному” серед молоді України щодо здорового 

способу життя: Річний огляд програми / Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй; 

Об’єднана Програма ООН з ВІЛ/СНІДу. – К., 2003. – 36 с. 

3350 

С 85 

29.3 

Старшко С.В., Животовська Л.А., Гречишин О.Д., Міненко А.О., Савонова О.В., Гаврилюк 

В.О. Соціально-просвітницький тренінг з формування мотивації до здорового способу життя 

та профілактики ВІЛ/СНІДу / За редакцією Страшка С.В.// Навчально-методичний посібник 

для викладачів валеології, основ медичних знань та безпеки життєдіяльності, вчителів основ 

здоров’я, студентів вищих педагогічних навчальних закладів. – 2-е вид., переробл. і допов. – 

Київ: Освіта України, 2006. – 260 с.  

719 (ІПСП) 

С 87 

29.3 

Структурна профілактика як метод запобігання новим випадкам ВІЛ-інфікування та 

покращання якості життя людей, які живуть із ВІЛ/СНІД: Методичні матеріали для тренера / 

Автори-упоряд.: В. В. Молочний, Т. П. Цюман, В. В. Лях; За заг. ред. І. Д. Зве.рсвої. - К.: Наук, 

світ, 2006. - 93 с. 

Тренінг «Структурна профілакі ика як метод запобігання ионим випадкам ВІЛ-інфікування та 

покращання якості життя людей, які живуть із ВІЛ/СНІД» спрямовано на підвищення рівня 

поінформованості спеціалістів соціальної роботи щодо інноваційних підходів у сфері 

профілактики ВІЛ/СНІД. 

б/н (ІПСП) 

Т 66 

29.3 
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Тренінг з підготовки волонтерів до роботи з формування толерантного ставлення щодо дітей, 

яких торкнулась проблемв ВІЛ/СНІД : навч. модуль / Н. Гусак, О. Панфілова, Н. Романова. В. 

Сановська, Д. степанченко ; МБФ « Міжнаробний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні», Держ. Ін.-т 

сімейн. Та молодіж. Політики. – К., 2011. – 240 с. 

Навчальний модуль розкриває основні  аспекти організації та проведення тренінгів щодо 

підготовки волонтерів з формування толерантного ставлення до дітей, яких торкнулася 

проблема ВІЛ/СНІД, під час проведення інформаційно – просвітницьких кампаній. 

1609 

С 91 

29.3 

Сучасні підходи у сфері охорони громадського здоров’я та його популяризації. / Упоряд.: Н.В. 

Зимівель, В.В. Крушельницькій, Т.І Мірошниченко: За заг. Ред. І.Д.Звєрєвої. – К.: Наук. Світ, 

2003.-95 с. 

Брошюра містить матеріали тренінгу, який висвітлює питання громадського здоров’я, сучасні 

підходи щодо його популяризації. 

2971; 2798; 47 (ІПСП) 

С 47 

29.3 

Сходинки до здоров’я: 3-е вид., переробл. та доп. / Авт. – упоряди.: В.С Петрович, О.Ю. 

Закусило, Н.В. Зимівець, Ф.П. Шульган, І.В. Федорчук, Л.М. Никитюк. – К.: Наук. світ., 2006. 

– 109 с.  

б/н (ІПСП) 

С 47 

29.3 

Сходинки до здоров’я: Настільна книга учня-тренера / Кол. Авт.- упор.: В.С.Петрович, 

О.Ю.Курінова, Ф.П.Шульган. – Луцьк: Настир’я, 2003. – 142 с. 

При підготовці цього видання було використано матеріали, напрацьовані Тренерською 

студією Християнського дитячого фонду, представники якої брали участь у реалізації проекту, 

матеріали модулів Програми Міністерства освіти і науки України, ПРООН, ЮНЕЙДС 

“Сприяння просвітницькій роботі “рівний-рівному” серед молоді України щодо здорового 

способу життя”, а також тематичні доробки педагогів-тренерів базових шкіл м. Луцька. 

2802 

Т 27 

29.3 

Твое життя – твій вибір. / Федорченко Т.Є., Сомова І.Г., Зимівєць Н.В., Лещук Н.О., 

Авельцева Т.П. — К.: Міленіум, 2002. — 164 с. 

Основу занять становлять психолого-педагогічні методики видатних вітчизняних і зарубіжних 

авторів. Інформація модуля спрямована на усвідомлення підлітками ідеї небажаності будь-

якого експериментування з наркотичними речовинами. 

193 (ІПСП) 

Т 35 

29.3 

Терлецька Л.Г. Психічне здоров’я особистості. Технологія самоаналізу: Монографія. – К.: 

Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2003. – 150 с. 

Подано результати наукового пошуку щодо визначення змісту та шляхів формування психічно 

здорової особистості. Розглянуто такі питання: чим відрізняються погляди сучасної людини на 

психічне здоров’я від прадавніх уявлень; чи готова людина пізнавати себе й усвідомлювати 
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свій психічний стан; які методи психокорекції є ефективними для самопізнання і 

самовдосконалення. 

3033 

Т 66 

29.3 

Тренинг для тренеров «Профилактика распространения ВИЧ-инфекции в молодежной среде. 

Подготовка волонтеров для работы по технологи «равный – равному». Методические 

рекомендации по организации и проведения., М.: Здоровая Россия, 2005. – 60 с. 

4168 

 

Т 66 

29.3 

Тренінг Особливості здійснення профілактики залучення підлітків до торгівлі людьми за 

допомогою інтерактивних методів навчання «Рогатин» 7-8 жовтня 2010. – 26с. 

б/н (ІПСП) 

Т 66 

29.3 

Тренінг тренерів за принципом рівний-рівному – К., 2004 

Посібник з акцентом на здоров’я, розвиток та захист молоді. 

884 (ІПСП) 

Т 66 

29.3 

Тренінг тренерів за принципом рівний-рівному: Посібник з акцентом на здоровя, розвиток та 

захист молоді/ Фонд народонаселення Оон. – К., 2003. 

1103 (ІПСП) 

Т 66  

29.3 

Тренінгові модулі для дослідників соціальних проблем, пов’язаних з ВІЛ/СНІДом: Методичні 

рекомендації. – К.: Український ін-т соціальних досліджень, 2004. – 220 с. 

оцінкою ефективності навчання. 

1008; 4002 

Ф 79 

29.3 

Формування толерантного ставлення до ВІЛ-позитивних дітей у системі шкільної та 

дошкільної освіти; Програма тренінгу. – К., 2009. – 76 с. 

Програму тренінгу видано в рамках проекту «Покращення життя ВІЛ-позитивних дітей та їх 

сімей», який впроваджується ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ» у партнерстві з Фондом 

Олени Франчук «АНТИСНІД», СНІД-фондом Ел-тона Джона та румунською організацією 

“Romanian Angel Appeal» за фінансової підтримки Фонду Олени Франчук «АНТИСНІД», 

Британського Фонду «Big Lottery» тэ СШД-фонду Ёлтона Джона і є частиною комплекту, до 

якого входить посібник «Формування толерантного ставлення до ВІЛ-позитивних дітей у 

системі шкільної та дошкільної освіти». 

б/н (ІПСП) 

 

29.3 

Творимо разом світ, безпечний для дитини : інфор. метод. матеріали ; наук. кер. Та ред. І. Д. 

Звєрєвої. К. :, 2012. – 268 с. 

1566 
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29.4 Комунікативний тренінг 

Б 64 

29.4 

Биркенбиль Ф.В. Коммуникационный тренинг: Наука общения для всех / Пер. с нем. Н 

Чупеева. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2002. – 352 с. 

Эта книга о законах общения. В книге мало теории, но много практики. Упражнения, 

эксперименты, игры научат вас правильно строить отношения с окружающими, что обеспечит 

удачные профессиональные и партнерские отношения, успехи в учебе, улучшит семейный 

климат. 

2669 

Б 91 

29.4 

Бурнард Ф. Тренинг межличностного взаимодействия. – СПб.: Питер, 2002. – 304 с. 

Предлагаемая книга посвящена вопросам проведения тренинга навыков межличностного 

общения, актуальных в любой из сфер человеческого взаимодействия. 

1467 

В 19 

29.4 

Васильев Н. Н. Тренинг профессиональных коммуникаций в психологической практике. – 

СПб.: Речь, 2005. – 283 с. 

2266 

Е 41 

29.4 

Ежова Н.Н. Научись общаться!: коммуникативные тренинги / Н.Н. Ежова. – 2-е изд. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2006. – 249 с. 

1606 

Ж 86 

29.4 

Жуков Ю.М. Коммуникативный тренинг. – М., 2003. – 233 с. 

В книге обсуждаеться преимущества и недостатки двух ведущих технологий современного 

тренинга, компетенциарной и экспериментальной, и пути их возможной интеграции в рамках 

единой концепции. 

б/н (ІПСП) 

C 34 

29.4 

Сидоренко Е.В. Тренинг коммуникативной компетентности в деловом взаимодействии. –

СПб.: Речь, 2003.- 208 с. 

 В книге излагается авторская программа тренинга коммуникативной компетентности в 

деловом взаимодействии: методологические основы  и социальный контекст разработки, 

принципы проведения, упражнения и задания для участников. Книга дополнена примером 

брошюры для участников тренинга. 

3395 

С 89 

29.4 

Суховершина Ю.В., Тихомирова Е.П., Скромная Ю.Е. Тренинг коммуникативной 

компетенции. – М.: Академический Проект, 2006. – 112 с. 
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В настоящем пособии представлен набор методик, упражнений и деловых игр, направленных 

на формирование коммуникативных умений и навыков, а также методические рекомендации 

по их проведению. 

4055 

 

29.5 Тренінг спілкування 

Б 91 

29.5 

Бурнард Ф. Тренинг межличностного взаимодействия. – СПб.: Питер, 2002. – 304 с. 

Предлагаемая книга посвящена вопросам проведения тренинга навыков межличностного 

общения, актуальных в любой из сфер человеческого взаимодействия. 

1352 

Г 63 

29.5 

Гольдштейн А. Тренінг умінь спілкування: як допомогти проблемним підліткам /  А. 

Гольдштейн, В. Хомик Пер. з англ. В. Хомика. – К.: Либідь, 2003. – 520с. 

Пропонується широкий спектр психологічно забезпечених тренінгових технологій, які мають 

за мету допомогти проблемній молоді набути навичок ефективного спілкування, не 

залишатися на самоті у стресових ситуаціях, випадках збурення агресії, перед необхідністю 

морального вибору тощо. 

3185; 626(ІПСП) 

Г 80 

29.5 

Грецов А. Г. Тренинг общения для подростков. — СПб.: Питер, 2006. —160 с. 

В книге представлена методика проведения тренинга общения в подростковых группах. В 

первой части рассматриваются важнейшие организационно-методические вопросы, 

возникающие при трснинговой работе в данных группах. Во второй, практической части 

подробно описывается программа тренинга. 

3280; 4413 

Д 36 

29.5 

Дерманова И.Б. Психологический практикум. Межличностные отношения: Методические 

рекомендации / И.Б.Дерманова, Е.В. Сидоренко. – СПб.: Речь, 2001. – 40 с. 

В книге представлено описание разнообразных тренинговых материалов и упражнений, 

которые могут быть использованы как в тренерской, так и в преподавательской работе. 

1450 

Д 42 

29.5 

Джонсон Д.В. Соціальна психологія: тренінг між особистісного спілкування / Пер. з англ. В. 

Хомика. – К.: Вид. дім „КМ Академія”, 2003. – 288 с. 

Праця об’єднує теорію, психологічні дослідження і практичні вправи для розвитку та 

використання навичок, набутих у процесі тренінгу. 

3545 

Е 92 

29.5 

Єфремцева С.А. Тренінг спілкування для старшокласників: Пер. з рос. / За ред. Ю.З. Гільбуха. 

– К.: Ін-т психології АПН України, 1994. – 76 с.  
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Одвічна особливість юнацького віку – прагнення навчитися гармонійного спілкування, 

пізнаючи себе та інших, – знайшла своє адекватне втілення в сучасній техніці соціально-

психологічного тренінгу. Автор ділиться своїм досвідом організації тренінгової групи 

старшокласників. 

3063 

П 86 

29.5 

Психодиагностика в тренинге / Под ред. Н.Ю.Хрящевой. – СПб.: Речь, 2000. – 256 с. 

Книга содержит практическое руководство по психологическому тренингу.  

773 

Р 18 

29.5 

Рай Л. Развитие навыков эффективного общения. – СПб.: Питер, 2002. – 288с. 

Эта яркая книга написана одним из ведущих английских спецмалистов по вопросам обучения 

и представляет собой практическое пособие по развитию навыков общения и взаимодействия 

посредством занятий в группе под руководством тренера. Книга, основаная на проверенных 

теоретических принципах. Исповедует практический подход. 

4262 

Р 70 

29.5 

Ромек В.Г. Тренинг уверенности в межличностных отношениях. — СПб: Речь, 2005. — 175 с.  

Предлагаемая вашему вниманию книга представляет собой программу тренинга уверенности а 

себе в общении с близкими людьми - супругами, родственниками, близкими друзьями. После 

краткого обзора теоретических положений, на которых была основана программа, подробно 

излагаются практические приемы тренинга поведения.Упражнения и ролевые игры 

объединены в законченную последовательность действии, надежно приводящих к результату - 

развитию чувства собственной ценности и уверениости в межличностных отношениях. 

1672 

С 91 

29.5 

Суховершина Ю.В., Тихомирова Е.П., Скромная Ю.Е. Тренинг делового (профессионального) 

общения. – М.: Академический Проект; Трикста,  2006. – 128 с. 

В настоящем пособии представлен набор методик, упражнений и деловых игр для проведения 

тренинга делового (профессионального) общения. Они могут быть использованы в групповой 

психологической работе со студентами средних  профессиональных и высших учебных 

заведений. 

4074 

Т  66 

29.5 

Тренинг общения - робочие материалы – 89 с. 

б/н (ІПСП) 

 

29.6 Психологічний тренінг 

А 68 

29.6 

Анн Л. Ф. Психологический тренинг с подростками. — СПб.: Питер, 2006. — 271 с. 

Кто я такой? Знаю ли я себя и что я знаю о своих друзьях? Всегда ли я понимаю их, а они 

меня? Как научи гься понимать себя и других людей? На эти и другие вопросы подростку, при 
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помощи психолога, поможет найги ответы тренинг, программа которого представлена в 

предлагаемой книге. В издании раскрыты особенности психологической работы с 

подростками в форме тренинга, направленного на самопознание, самоосозпание, саморазвитие 

личности подростка. Представлены различные методы и практические приемы, даются 

развернутые разработки занятии, последовагелыюсть проведения упражнений и этюдов, а 

также методика их обсуждения с подростками. Книга адресована практическим психологам, 

педагогам, преподавателям и студентам психологических факультетов. А также специалистам, 

занимающимся разработкой проблем детской практической психологии. 

1849 

Б 79 

29.6 

Большаков В.Ю. Психотренинг: социодинамика, упражнения, игры. – СПб.: Соц. – псих. 

центр, 1996. – 380 с. 

777 

Б 91 

29.6 

Бурнард Ф. Тренинг навыков консультирования. - СПб.: Питер, 2002. – 256 с. 

В книге рассматриваются теоретические и практические вопросы проведения тренинга 

навыков консультирования. Выделены составляющие тренинга и способы его оценки, 

описаны методы практического обучения. Основное внимание уделено упражнениям, которые 

используются при проведении тренингов и мастер-классов. 

1636 

В 19 

29.6 

Васильев Н. Н. Тренинг преодоления конфликтов. – СПб.: Речь. – 2002. – 174 с. 

В книге описаны методические приемы, последовательная реализация которых продвигает к 

интегрированному решению конфликтной ситуации. 

2516 

В 12 

29.6 

Вачков И.В. Психология тренинговой работы : Содержательные, организационные и 

методические аспекты ведения тренинговой группы / И.В. Вачков. - М.: Эксмо, 2008. - 416 с.  

Данное издание окажеч реальную помощь студентом вузов, обучающимся по направлению и 

специальности «Психология»: при овладении профессиональными навыками веления 

психологических тренингов, а также при подготовке к экзаменам, написании рефератов, 

курсовых и дипломных работ. 

4407 

В 46 

29.6 

Вильямс К. Тренинг по управлению стрессом. – М.: Изд-во Эксмо, 2002. – 272 с. 

Подавляющее большинство людей в современном обществе подвержено воздействию стресса.  

Для того, чтобы это воздействие не оказалось разрушительным, известный британский 

психолог, натуропат, диетолог и гомеопат Ксандрия Вильямс разработала программу по 

«приручению» стресса под названием «От стресса к успеху», в которой она обучает управлять 

стрессом, выявлять и устранять его причины, разрабатывать тактику преодоления его 

последствий. 

2670 

Г 88 
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29.6 

Губенко О.В. Ранній розвиток здібностей дитини: Розвиток батьками мислення та навчально-

пізнавальних здібностей дітей за допомогою інтелектуальних ігор: Метод. рекомендації для 

тренерів / Під заг. ред.: І.Д. Звєрєвої, Г.М. Лактіонової. – К.: Наук. Світ, 2002. – 39 с. 

До збірки, що пропонується спеціалістам із соціальної роботи, психологам, педагогам, 

батькам, викладачам та студентам вищих навчальних закладів, громадським організаціям, 

включено  матеріали семінару „ Усвідомлене батьківство”, який проведено Християнським 

дитячим фондом, Українською асоціацією соціальних педагогів та спеціалістів з соціальної 

роботи у рамках проекту „Соціальна освіта в Україні”. 

3513 

З-17 

29.6 

Зайцева Т.В. Теория психологического тренинга. Психологический тренинг как 

инструментальное действие. – СП б.: Речь, М.: Смысл, 2002. – 80 с. 

В монографии предположено новое теоретическое обоснование психологического тренинга с 

позиции культурно-историческогго подхода. Тренинг рассматривается как инструментальное 

действие, направленное на формирование зоны ближайшего развития личности учасника 

треинга. 

2386; 2820 

К 18 

29.6 

Каменюкин А. Г. Антистресс-тренинг / А. Г. Каменюкин, Д. В. Ковпак. – СПб.: Питер, 2004. – 

192 с. 

Данная книга посвящена вопросам, связанным со стрессом. Умело комбинируя теоретический 

и практический блоки материала, авторы рассказывают о том, каковы причины стресса, как 

можно его предупредить и бороться с ним, как повысить свою стрессоустойчивость. 

3757 

Л 55 

29.6 

Лидерс А.Г. Психологический тренинг с подростками: Учеб. пособ. Для студ. Высш. Учеб. 

заведений. – М.: Академия, 2001. – 256 с. 

В пособии излагаются теория и методика проведения различных видов психологического 

тренинга с подростками, даються рекомендации по их организации, анализируются 

особенности позиции руководителя и обратной святи в ходе тренинга; даются типология 

упражнений, используемых в тренинге, и рекомендации тренеру по действиям в 

нестандартных и кризисных ситуациях. Особое внимание уделено методике <<Тренинг 

личностного роста с подростками>>. 

1269 

Л 72 

29.6 

Лойшен Ш. Психологический тренинг умений. Школа Вирджинии Сатир. – СПб.: Питер, 

2001. – 160 с. 

В предлагаемом руководстве изложена главная концепция теории В.Сатир, детально описаны 

приемы, которые она использовала в работе, а также практические задания для 

психотерапевта, призванные облегшить овладение этими приемами. 

1278 

М 80 

29.6 
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Мороз Л. Основи професійно-психологічного тренінгу: навч.посібник. – К., 2004. – 130 с. 

Навчальний посібник адресовано майбутнім психологам, початківцям-ведучим тренінгів, усім, 

хто цікавиться тренінговими технологіями. 

4459 

П 30 

29.6 

Петрушин С.В. Психологический тренинг в многочисленной группе (методика развития 

компетентности в общении в группах от 40 до 100 человек). – М.: Академ. Проект, 2000. – 256 

с. 

В книге теоретически обосновывается оригинальная методика развития компетентности в 

общении в группах с большим количеством участников. Эта методика может существенно 

расширить диапазон возможностей практического психолога. 

778 

П 64 

29.6 

Походенко С.В. Погружение  в специальность: Учебно-методическое пособие для студентов 

курса факультета социальной педагогики и психологии: Психологический тренинг как метод 

активного обучения и психологического воздействия на личность. – 44 с. 

2984 

П 77 

29.6 

Прихожан А.М. Психология неудачника: Тренинг уверенности в себе. – М.: Сфера, 2000. – 192 

с.  

280 

П 86 

29.6 

Психологический всеобуч для родителей: практическое руководство для школьных 

психологов – Выпуск 1 

3669 

 

П 86 

29.6 

Психологический тренинг в группе: игры и упражнения: учебное пособие \ Авт.-сост. 

Т.Л.Бука, М.Л.Митрофанова. – М., 2005. – 128 с. – друк. вар., елек. вар. 

Психологический тренинг – интерактивная форма обучения, приобретающая все большую 

популярность. Освоение всех основных методов психологической помощи предпологает 

прежде всего обучение на собственном опыте, дающее возможность экспериментировать со 

своим поведением, творчески относиться к жизни и самому себе. 

3215 

А 68 

29.6 

Психологический тренинг с подростками / Л. Ф. Анн. — СПб.: Питер, 2003. — 272 с. 

Кто я такой? Знаю ли я себя и что я знаю о своих друзьях? Всегда ли я понимаю их, а они 

меня? Как научиться понимать себя и других людей? На эти и другие вопросы подростку, при 

помощи психолога, поможет найти ответы тренинг, программа которого представлена в 

предлагаемой книге.  

2626 

С 17 
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29.6 

Самоукина Н. В. Первые шаги школьного психолога. Психологический тренинг – Дубна: ООО 

«Феникс+», 2000. -  192 стр. 

Книга будет полезной в первую очередь практическим психологам, работающим в школе, а 

также студентам средних и высших учебных заведений психологического и педагогического 

профилей. Она рекомендуется учителям и школьной администрации, желающим понять, что 

может и должен делать в школе психолог и с какими трудностями он сталкивается.  

463 (ІПСП) 

С 34 

29.6 

Сидоренко Е.В. Тренинг влияния и противостояния влиянию. – СПб.: Речь, 2004. – 256 с. 

В книге излагается авторская концепция «цивилизованного» и «варварского» влияния, 

описывается оригинальная программа тренинга с алгоритмами и психологическими 

тренажорами. 

1671; 4108; 1756 

Ф 78 

29.6 

Фопель К. Психологические группы: Рабочие материалы для ведущего: Практическое пособие 

/ Пер. с нем. 2-е изд., стер. — М.: Генезис, 2000. — 256 с. 

Книга адресована психологам, ведущим групповую работу. В ней представлены раз-

нообразные упражнения, существенно расширяющие репертуар приемов ведения групп и 

повышающие эффективность групповой работы. Рабочие материалы скомпонованы по 

конкретным направлениям: умение работать с конфликтами, развитие групповой 

сплоченности, духовный рост и осознание жизненных цепей и т.д. Описаны методы, 

позволяющие диагностировать ситуацию в группе и подготовить участников к завершению 

групповой работы. Многие упражнения подходят для работы с детьми и подростками. 

876 

Ф 78 

29.6 

Фопель К. Энергия паузы. Психологические игры и упражнения: практическое пособие – М., 

2001. – 240 с. 

888 

 

29.7 Груповий тренінг 

В 22 

29.7 

Вачков И.В. Основы  технологии  группового   тренинга.   Психотехники: Учебное пособие. — 

2-е изд., перераб. Н доп. — М.: Издательство «Ось-89», 2000. — 224 с. 

Что такое тренинг? Психологические особенности, методология и технология группового 

тренинга. Классификация и виды тренинговых групп. Эволюция группы в тренинге и роль 

редущего. Разогревающие игры и психотехники!Книга представляет собой учебное пособие, 

обобщающее практику использования современных методов развития самосознания в 

тренинговых группах. Психотехники, игры и упражнения приведены с конкретными ре-

комендациями по методике их проведения и анализу результатов. Каждая глава снабжена 

вопросами и заданиями для самоконтроля. 

297 (ІПСП);  1243 

В 22 

29.7 
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Вачков И.В., Дерябо С.Д. Окна в мир тренинга. Методологические основы субъективного 

подхода к групповой работе: Учебное пособие. – СПб.: Речь, 2004. – 272 с. 

Оригинально написанная книга позволяет соотнести и систематизировать научные, 

прикладные и бытовые представления о психологическом тренинге, о типах тренинговых 

групп и основных методиках, используемых в практической работе. 

3330 

Л 55 

29.7 

Ли Д. Практика группового тренинга. – СПб.: Питер, 2001. – 224 с. 

Предлагаемая книга является практическим руководством по проведению тренинга в группах 

с любой численностью участников. 

1291; 1350 

С 20 

29.7 

Сартан Г. Н.  Тренинг командообразования. — СПб.: Речь. 2005. — 187 с. 

В книге представлен эксклюзивный материал, основанный на практическом опыте автора. В 

течение семи лет под его руководством на предприятиях велась работа но формированию 

команд. В результате автором создана уникальная метояика, названная 'Технология "SNED". 

Это методика управления динамикой группы с целью создания энергетически ресурсной, 

самоорганизующейся команды. Целью работы подобных команд является направленность на 

результат через решение целей и задач той комкании, в которой они находятся. 

1670 

С 88 

29.7 

Стюарт Дж. Тренинг организационных изменений. – СПб.: Питер, 2001. – 256 с. 

Предлагаемая книга представляет собой руководство по применению методов тренинга в 

целях управления организационными изменениями. 

1466; 1355 

Т 66 

29.7 

Тренінг “Фасилітативне керівництво” (Розкриття потенціалу команди) / Всеукраїнський фонд 

“Крок за кроком”. – К., 2000. – 104 с. 

3070 

Т 66 

29.7 

Тренінг “Фасилятивне керівництво”: Розкриття потенціалу команди / Всеукраїнський фонд 

“Крок за крок”. – К., 2000. – 52 с. 

2126 

 

29.8 Тренінг по сім’ї 

Б 28 

29 .8 

Батьківство в радість. Тренінговий курс з набуття батьківських навичок – К., 2008. – 196 с. 

502 (ІПСП) 

К 42 

29.8 

Кипнис М. Тренинг семейных отношений. Часть 1: Супружество. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

М.: «Ось-89», 2006. - 176 с.  
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"Тренинг семейных отношений" - это сборник простых и эффективных упражнений, игр, 

заданий, текстов, который адресован ведущим родительских групп, семейным консультантам, 

социальным работникам, педагогам, — всем тем, кто хочет "обновить репертуар" в работе с 

тренинговой или семейной группой. Участникам группового тренинга эта книга позволит 

развить навыки семейных отношений, открытой и конструктивной коммуникации, укрепит 

позитивное отношение к себе и к другим, поможет взглянуть на себя и свой семейный союз 

новыми глазами. 

4102; 1259 

К 42 

29.8 

Кипнис М. Тренинг семейных отношений. Часть 2 Родительство. – 2-е изд., перераб. И доп. – 

М.: «Ось-89», 2008. – 144 с.  

Участие родителей в подобном тренинге поможет решить многочисленные проблемы 

семейного воспитания, установить отношения партнерства между взрослым и ребенком, 

почувствовать не только вы сочайшую ответственность, но и огромное счастье о роли 

родителя. 

4505 

Л 96 

29.8 

Лютова Е.К., Монина Г.Б. Тренинг общения с ребенком (период раннего детства). – СПб.: 

«Речь», 2005. – 176 с. 

Книга адресована тем, кто ежедневно общается с детьми раннего возраста: психологам, 

воспитателям, логопедам, дефектологам, родителям. 

3779 

М 26 

29.8 

Марковская И.М. Тренинг взаимодействия родителей с детьми. – СПб.: Речь, 2000. – 150с. 

Автор предлагает путь повышения психологической компетентности родителей в области 

воспитания и взаимодействия с детьми. Описывается опыт работы с родителями, проводимой 

в жанре группового консультирования, а также содержатся методические разработки к курсу. 

386 

М 54 

29.8 

Методична збірка з досвіду проведення тренінгів з розвитку сімейних форм виховання – 

Черкаси, 2005. – 84 с. 

Збірка містить тренінгові матеріали для навчання соціальних працівників, які здійснюють 

роботу з різними категоріями сімей, наведені деякі теоретичні аспекти соціальної роботи з 

сім’ями, матеріали про особливості життсдіяльності сім’ї, відповідальне батьківство, форми і 

методи роботи з сім’ями. Приділяється увага діяльності в напрямку збереження здоров’я 

родини та метолам боротьби зі стадісю ігирания у робо’іі соціального працівника. 

4516; б/н (ІПСП) 

М 54 

29.8 

Методичний посібник по проведенню тренінг – курсу для соціальних працівників з питань 

супроводу прийомних батьків / О.О.Яременко, Н.М. Комарова, Г.М.Бевз. – К.: УІСД, 2000. – 

128 с. 

725 

М 74 
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29.8 

МОБІЛІЗАЦІЯ ГРОМАДИ НА ПІДТРИМКУ ДІТЕЙ ТА СІМЕЙ ТРЕНІНГОВИЙ МОДУЛЬ З 

ПІДГОТОВКИ ТРЕНЕРІВ – К., 2010 

Даний тренінговий модуль спрямований на підготовку фахівців з питань залучення громади 

до підтримки сімей та дітей, які потребують допомоги. Цей процес пов’язаний із формуванням 

нового ставлення та підходів до вирішення проблем, нових стосунків, набуття нових навичок 

та поведінки. 

б/н (ІПСП) 

О-75 

29.8 

Основи батьківської компетентності: Навч.посібник / Упор.: Т.Г.Веретенко, І.Д.Звєрєва, Н.Ю. 

Шевченко; За заг.ред. І.Д.Звєрєвої. – К., 2006. – 156 с. 

49 (ІПСП) 

П 32 

29.8 

Підготовка  кандидатів у  прийомні батьки та батьки-вихователі:  Посібник тренера.Друга 

сесія „Підготовка до змін в особистому н сімейному житті» / Автори-упоряд.: Г. М. 

Лактіонова, Г, О. Притиск, О. А. Калібаба та ін.; За заг. ред. Г. М. Лактіонової. –К.: Наук, світ, 

2006.-28 с 

„Підготовка кандидатів у прийомні батьки та батьки-вихователі. Посібник тренера» є 

інноваційним для України виданням, у якому презентована українська версія програми 

ПРАЙД (PRIDE – Parent Resource for Information, Development and Education / Ресурси батьків 

для інформації, рознит ку та освіти), шо з’явилася у США на початку 1990-х років. Дуже 

швидко програма набула визнання й поширення в ряді європейських держав, зокрема, у 

Нідерландах, Польщі, Угорщині, де за нею здійснюється навчання не тільки прийомних 

батьків, батьків-вихователі в, а й опікунів та усиновителів. Завдяки партнерському проекту 

Християнського дитячого фонду й нідерландської громадської організації ,.На маленькому 

прикладі» (Stichting Op Kleine Schaal) на підставі відповідних договорів з Міністерством у 

справах сім’ї, молоді та спорту, Радою міністрів АР Крим, обласними державними 

адміністраціями Кіровоградської, Черкаської, Хмельницької областей з’явилась можливість 

для знайомства та впровадження програми в Україні. 

374 (ІПСП) 

П 32 

29.8 

Підготовка кандидатів у прийомні батьки та батьки-вихователі:  Посібник тренера. Загальний 

огляд / Автори-упоряд.: Г. М. Лактіонова, Г. О. Притиск, О. А. Калібаба та ін.; За заг. ред. Г. 

М. Лактіонової. – К.: Наук, світ, 2006. – 72 с. 

„Підготовка кандидатів у прийомні батьки та батьки-вихователі. Посібник тренера» є 

інноваційним для України виданням, у якому презентована українська версія програми 

ПРАИД (PRIDE – Parent Resource for Information, Development and Education / Ресурси батьків 

для інформації, розвитку та освіти), що з’явилася у США на початку 1990-х років. Дуже 

швидко програма набула визнання й поширення в ряді європейських держав, зокрема, у 

Нідерландах, Польщі, Угорщині, де за нею здійснюється навчання не тільки прийомних 

батьків, батьків-вихователів, а й опікунів та усиновителів. Завдяки партнерському проекту 

Християнського дитячого фонду й нідерландської громадської організації „На маленькому 

прикладі» (Stichting Op Kleine Schaal) на підставі відповідних договорів з Міністерством у 

справах сім’ї, молоді та спорту, Державною соціальною службою для сім’ї, дітей та молоді, 

Радою міністрів АР Крим, обласними державними адміністраціями Кіровоградської, 
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Черкаської, Хмельницької областей з’явилась можливість для знайомства та впровадження 

програми в Україні. 

369 (ІПСП) 

П 32 

29.8 

Підготовка кандидатів у прийомні батьки та батьки-вихователі:  Посібник тренера. Шоста  

сесія  „Зміст  і  методи  сімейного  виховання»  / Автори-упоряд.:  Г. М. Лактіонова, Г. О. 

Притиск, О. А. Калібаба та ін.; За заг. ред. Г. М. Лактіонової. – К.: Наук, світ, 2006. – 48 с 

„Підготовка кандидатів у прийомні батьки та батьки-вихователі. 1 Іосібник тренера» є 

інноваційним для України виданням, у якому презентована українська версія програми 

ПРАЙД (PRIDE – Parent Resource for Information, Development and Education / Ресурси батьків 

для інформації, розвитку та освіти), що з’явилася у США на початку 1990-х років. Дуже 

швидко програма набула визнання й поширення в ряді європейських держав, зокрема, у 

Нідерландах, Польщі, Угорщині, де за нею здійснюється навчання не тільки прийомних 

батьків, батьків-вихователів, а й опікунів та усиновителів. Завдяки партнерському проекту 

Християнського дитячого фонду й нідерландської громадської організації „На маленькому 

прикладі» (Stichting Op Kleine Schaal) на підставі відповідних договорів з Міністерством у 

справах сім’ї, молоді та спорту. Радою міністрів АР Крим, обласними державними 

адміністраціями Кіровоградської, Черкаської, Хмельницької областей з’явилась можливість 

для знайомства та впровадження програми в Україні. 

370 (ІПСП) 

П 32 

29.8 

Підготовка кандидатів у прийомні батьки та батьки-вихователі:  Посібник тренера. П’ята сесія 

„Задоволення потреб дитини й формування її прив’язаностей» / Автори-упоряд.: Г. М. 

Лактіонова, Г. О. Притиск, О. А. КалІбаба та ін.; За заг. ред. Г. М. Лактіонової. – К.: Наук, світ, 

2006.-40 с 

„Підготовка кандидатів у прийомні батьки та батьки-вихо,вателі. Посібник тренера» є 

інноваційним для України виданням, у якому презентована українська версія програми 

ПРАЙД (PRIDE — Parent Resource for Information, Development and Education / Ресурси 

батьків для інформації, розвитку та освіти), що з’явилася у США на початку 1990-х років. 

Дуже швидко програма набула визнання й поширення в ряді європейських держав, зокрема, у 

Нідерландах, Польщі, Угорщині, де за нею здійснюється навчання не тільки прийомних 

батьків, батьків-вихователів, а й опікунів та усиновителів. Завдяки партнерському проекту 

Християнського дитячого фонду й нідерландської громадської організації „На маленькому 

прикладі» (Slichting Op Kleine Schaal) на підставі відповідних договорів з Міністерством у 

справах сім’ї, молоді та спорту, Радою міністрів АР Крим, обласними державними 

адміністраціями Кіровоградської, Черкаської, Хмельницької областей з’явилась можливість 

для знайомства та впровадження програми в Україні. 

371 (ІПСП) 

П 32 

29.8 

Підготовка кандидатів у прийомні батьки та батьки-вихователі:  Посібник тренера. Перша 

сесія „Знайомство» / Автори-упоряд.: Г. М. Лактіонова, Г. О. Притиск, О. А. Калібаба та ін.; За 

заг. ред. Г. М. Лактіонової. – К.: Наук, світ, 2006. – 56 с 

„Підготовка кандидатів у прийомні батьки та батьки-вихователі. Посібник тренера» є 

інноваційним для України виданням, у якому презентована українська версія програми 

ПРАЙД (PRIDE – Parent Resource for Information, Development and Education / Ресурси батьків 
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для інформації, розвитку та освіти), що з’явилася у США на початку 1990-х років. Дуже 

швидко програма набула визнання й поширення в ряді європейських держав, зокрема, у 

Нідерландах, Польщі, Угорщині, де за нею здійснюється навчання не тільки прийомних 

батьків, батьків-вихователів, а й опікунів та усиновителів. Завдяки партнерському проекту 

Християнського дитячого фонду й нідерландської громадської організації „На маленькому 

прикладі» (Stichting Op Kleine Schaal) на підставі відповідних договорів з Міністерством у 

справах сім’ї, молоді та спорту. Радою міністрів АР Крим, обласними державними 

адміністраціями Кіровоградської, Черкаської, Хмельницької областей з’явилась можливість 

для знайомства та впровадження програми в Україні. 

375 (ІПСП) 

П 32 

29.8 

Підготовка кандидатів у прийомні батьки та батьки-вихователі:  Посібник тренера. Четверта 

сесія „Повноцінний розвиток дитини та причини його затримки» / Автори-упоряд.: Г. М. 

Лактіонова, Г. О. Притиск, О. А. Калібаба та ін.; За заг. ред. Г. М. Лактіонової. –К.: Наук, світ, 

2006.-36 с 

„Підготовка кандидатів у прийомні багьки та батьки-вихователі. Посібник тренера» є 

інноваційним для України виданням, у якому презентована українська версія програми 

ПРАИД (PRIDE – Parent Resource for Information, Development and Education / Ресурси батьків 

для інформації, розвитку та освіти), що з’явилася у США на початку 199.0-х років. Дуже 

швидко програма набула визнання й поширення в ряді європейських держав, зокрема, у 

Нідерландах, Польщі, Угорщині, де за нею здійснюється навчання не тільки прийомних 

батьків, батьків-вихователів. А й опікунів та усиновителів. Завдяки партнерському Проекту 

Християнського дитячого фонду й нідерландської громадської організації „На маленькому 

прикладі» (Stichting Op Klleine Schaal) на підставі відповідних договорів з Міністерством у 

справах сім’ї, молоді та спорту, Радою міністрів АР Крим, обласними державними 

адміністраціями Кіровоградської, Черкаської, Хмельницької областей з’явилась можливість 

для знайомства та впровадження програми в Україні. 

372 (ІПСП); 373 (ІПСП) 

П 86 

29.8 

Психолого-педагогічна робота у загальноосвітніх навчальних закладах з профілактики 

насильства над дітьми: Метод. посіб. / Автори-упоряд.: Вовчок Т. В., Степура Н.П., Даниленко 

І. С. та ін..; За заг. ред. Т. П. Цюман. – К.: ВПЦ «Експрес», 2009. – 328 с. 

б/н (ІПСП) 

Р 17  

29.8 

Разом до гармонії: розвиток дитини раннього віку: Методичний посібник / Авт.-    упорядн.: І. 

В. Братусь, Н. В. Кошечко, О. Л. Нагула; За заг. ред. І. Д. Звєрсвої. – К.: Кобза, 2004. –160 с. 

Методичний посібник «Разом до гармонії: розвиток дитини раннього віку підготовлено в 

рамках проекту «Залучення членів місцевих громад до впровадження адаптованої програми 

розвитку дітей раннього віку партнерської організації МРРА (Північна Ірландія) – сприяння 

першим крокам, який здійснювався за підтримки представництва Дитячого Фонду ООН 

(ЮШСЕФ) в Україні. В ньому розкрито теоретичні та практичні основи розвитку дитини 

раннього віку, зроблено акцент па оволодінні прийомами й методиками виховання та 

розвитку. Подано методичні рекомендації щодо проведення практичних занять програми для 

батьків «Разом до гармонії: розвиток дитини раннього віку». 

3999 



971 

 

Р 58 

29.8 

Робота з сім’ями, які потребують професійної соціально-педагогічної підтримки. Тренінгів 

курс для спеціалістів соціальної сфери / Автори-упорядники: В.Г.Головатий, А.В. Калініна, 

О.А.Виноградова. За заг. ред. Т.Ф. Алєксєєнко. – К.: Основа-Принт, 2007. – 128 с. 

У публікації подано матеріали тренінгового курсу для спеціалістів соціальної сфери. При 

розробці курсу був використаний інноваційний вітчизняний та зарубіжний досвід в сфери 

підвищення якості соціальних послуг для сім’ї. 

793 (ІПСП); 4351; 291 (ІПСП); 796 (ІПСП) 

С 30 

29.8 

Семінар-тренінг «Нові моделі соціальної роботи щодо профілактики раннього соціального 

сирітства» - К., 2006.  

б/н (ІПСП) 

 

С 37 

29.8 

Сімейні групові наради як метод розв'язання конфліктних ситуацій: Методичні матеріали для 

тренера / Упоряд: Т. П. Лвельцсва, Н. В. Зимівець, О. А. Калібаба, В. П. Лютий: За загальною 

ред. І. Д Звєрєвої.- К.: Наук, світ, 2003. -86 с. 

Методичні матеріали «Сімейні групові наради як метод роз-вязання конфліктних ситуацій» 

спрямовано на ознайомлення фахівців сфери соціальної профілактики правопорушень, 

соціальної роботи з дітьми та молоддю, викладачів вищих навчальних закладів, представників 

громадськості з методом сімейних групо-вкх нарад як елементом відновного правосуддя щодо 

неповнолітніх, які знаходяться у конфлікті із законом. 

б/н (ІПСП) 

С 49 

29.8 

Службы раннего развития ребенка в Украине: перспективы развития и становления: Рабочие 

материалы семинара 18-20 ноября 2002 года / Христианский детский фонд. – К., 2002. – 42 с. 

2243 

Т 66 

29.8 

Тренинг «ВИЧ/СПИД и семья» 

673 (ІПСП) 

У 74 

29.8 

Усвідомлене батьківство як умова повноцінного розвитку дитини: Метод. матеріали для 

тренера / Авт.-упор.: О.В.Безпалько, Т.Л. Лях, В.В. Молочний; Під заг. ред. Г.М. Лактіонової. 

– К.: Наук. світ, 2003. – 107 с. 

Науково-методичні матеріали, що підготовлені у рамках проекту “ Соціальна освіта в Україні 

”, презентують новий модуль тренінгу з сучасним поглядом на батьківство взагалі й 

“усвідомлене батьківство ” як новий терміну вітчизняній соціальній педагогіці зокрема. 

470 (ІПСП); 43 (ІПСП) 

У 74 

29.8 
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Усвідомлене батьківство як умова повноцінного розвитку дитини та підвищення виховного 

потенціалу громади: Методичні матеріали до тренінгу / Упор. І.В. Братусь; За заг. ред. Г.М. 

Лактіонової. –К.: Наук. світ, 2004. – 86 с. 

Методичні матеріали підготовлені на основі тренінгів, що відбулися у ряді міст України. У 

виданні висвітлюється зміст поняття „усвідомлене батьківство”, характеризуються умови  для 

повноцінного розвитку дитини, подається інформація про ефективні зарубіжні й вітчизняні 

програми для дітей різного віку. Акцент зроблено також на існуючих можливостях посилення 

виховного потенціалу громади. 

3632 

 

У 74 

29.8 

Усвідомлене батьківство як умова повноцінного розвитку дитини: Метод. матеріали для 

тренера / Авт.-упор.: О.В.Безпалько, Т.Л. Лях, В.В. Молочний; Під заг. ред. Г.М. Лактіонової. 

– К.: Наук. світ, 2003. – 107 с. 

Науково-методичні матеріали, що підготовлені у рамках проекту “ Соціальна освіта в Україні 

”, презентують новий модуль тренінгу з сучасним поглядом на батьківство взагалі й 

“усвідомлене батьківство ” як новий терміну вітчизняній соціальній педагогіці зокрема. 

2797; 470 (ІПСП) 

Ф 79 

29.8 

Формування навичок усвідомленого батьківства та ранній розвиток дитини: Методичні 

матеріали для тренера / Упоряд: І. Братусь; Під заг. ред. Г. М. Лактіонової. – К.: Наук. світ, 

2002. – 51 с. 

Представлені методичні матеріали до тренінгу “Формування навичок усвідомленого 

батьківства та ранній розвиток дитини” є результатом роботи тренерської студії 

Християнського дитячого фонду. 

1628; б/н (ІПСП) 

Х 36 

29.8 

Хеллингер Б. Порядки любви: Разрешение семейно-системных конфликтов и противоречий. 

— М.: Изд-во Института Психотерапии, 2001. -400 с. 

Эта книга представляет системную семейную терапию Берта Хеллин-гера «из первых рук». В 

ней собраны стенограммы семинаров, которые мастер проводил для разных аудиторий – как 

профессионалов в области душевного здоровья (психотерапевтов, семейных консультантов, 

врачей), так и для людей, желающих справиться с кризисами во взаимоотношениях.  

2201 

 

29.9 Тренінг з прав дітей 

З-17 

29.9 

Знаємо та реалізуємо свої права / Денисова О., Квітка Я.М., Ковганич Г.Г., Константінова С.Ф. 

– К., 2002 . – 164 с. 

195 (ІПСП); 437 (ІПСП) 

З-17 

29.9 

Знаємо та реалізуємо свої права / Денисова О., Квітка Я.М., Ковганич Г.Г., Константінова С.Ф. 

– К., 2001 . – 114 с. 
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б/н 

И 39 

29.9 

Изучаем права ребенка: Методическое пособие / Авт.-сост. Н.А. Кузнецова. – Симферополь, 

2002. – 88 с. 

В методическом пособии предложены теоретические и практические аспекты организации и 

проведения тренингового курса ИПР.  

2038 

К 32 

29.9 

Квітка Я.М. Модуль “ Знаємо та реалізуємо свої права”: навч. – метод. посіб. / Я.М. Квітка, 

С.Ф. Константінов, Г.Г. Ковганич. – К.: Навч. книга, 2002. – 239 с. 

Даний модуль спрямований на формування відповідального ставлення до особистого здоров’я 

у підлітків та молоді, оскільки саме в цьому віці відбувається засвоєння певних норм і зразків 

поведінки, накопичення відповідних знань і вмінь, усвідомлення потреб і мотивів, визначення 

ціннісних орієнтацій. 

2908 

М 33 

29.9 

Матеріали до науково-практичного семінару «Права дитини в Україні» (підготовка тренерів) – 

К., 2004 

3935 

О-75 

29.9 

Осознанное право – право на каждый день: Пособие для начинающего тренера, работающего в 

области правового просвещения / Под. Ред Т.П. Авельцева., Н.В.Зимивець; Днепропетровское 

отделение Всеукраинского Комитета Защиты Детей. – Днепропетровск: «Січ», 2001. – 123 с. 

Актуальность проблемы изучения правовых норм. Гражданское общество рассматривается 

как общество с доминантами гражданских прав и свобод, с высоким уровнем правовой 

культуры и правового самосознания. 

967 

П 68 

29.9 

Права дитини: сучасний досвід та інновації: Зб.інформ. і метод.матеріалів / Авт.-упор.: 

Г.Лактіонова, О.Калібаба, Т.Цюман та ін..; за заг.ред. Г.Лактіонової. – К., Либідь, 2005. – 256 

с. 

У публікації подано матеріали тренінгового курсу для підготовки спеціалістів соціальної 

сфери. Розглянуто шляхи забезпечення права дитини на сім’ю як природне середовище для її 

зростання і виховання, методи та форми роботи спеціалістів соціальної сфери у різних 

життєвих ситуаціях. 

1155 (ІПСП) 

П 68 

29.9 

Право дитини на сім’ю: тренінговий курс для спеціалістів соціальної сфери / За заг.ред. 

Г.М.Лактіонової – К., 2007. – 431 с. 

У публікації подано матеріали тренінгового курсу для підготовки спеціалістів соціальної 

сфери. Розглянуто шляхи забезпечення права дитини на сім’ю як природне середовище для її 
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зростання і виховання, методи та форми роботи спеціалістів соціальної сфери у різних 

життєвих ситуаціях. 

4350 

 

29.10 Тренінг з організації дозвілля 

Е 74 

29.10  

Ермолаев Ю.И. Новогодние сюрпризы: Сценарии детских праздников /  Ю.И.Ермолаев, В.Ф. 

Кологрив.– М.: Сфера, 2001. – 112 с.  

В этой книге представлены современные новогодние пьесы-сказки и праздничные сценарии 

для детей. 

1486 

К 85 

29.10 

Крюкова С.В. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. Программы эмоционального 

развития детей дошкольного и младшего школьного возраста: Практ. пособ. / С.В.Крюкова, 

Н.П.  Слободяник. – М.: Генезис, 1999. – 196 с. 

Способность осознавать и контролировать свои переживания, понимать эмоциональное 

состояние других людей формируется у детей лишь по мере личностного развития. Особенно 

трудным для ребенка бывает период, когда в его жизни происходят существенные изменения 

– он начинает ходить в детский сад или в школу. Представленные в этом сборнике 

психологические программы помогают решить именно эти задачи: их целью является 

развитие эмоциональной сферы детей, адаптация к новым условиям жизни. 

371 

М 50 

29.10 

Ментс М. В. Эффективное использование ролевых игр в тренинге. – СПб.: Питер, 2001. – 208 

с. 

Дання книга является классическим руководством для тех, кто хочет развить или улучить 

навыки проведения ролевих игр, свого рода квинтэссенцией личних практических методов для 

сфер обучающей деятельности. В ней раскрываются особенности ролевой игры как 

обучающей технологии, методы написания, организации и проведения ролевых игр в 

тренинге, рассмотрены возможности использования компьютера и Интернета как 

инструментов, способных расширить поле применения ролевих игр. 

1354 

Ф 79 

29.10 

Форми організації дозвілля дітей та молоді: Методичні матеріали для тренінгу / Упор.: В.В. 

Молочний, С.О. Маньков, О.В. Безпалько; За заг. ред. І.Д. Звєрєвої. – К.: Наук. світ, 2004. – 58 

с. 

В методичних матеріалах запропоновано сучасні підходи щодо різновидів, змісту та 

проектування форм організації дозвілля. 

3634; 200 (ІПСП) 

Ч 49 

29.10 

Чернецкая Л. В.Психологические игры и тренинги в детском саду/ Л. В. Чернецкая. — Изд. 2-

е — Ростов н/Д: Феникс, 2005. — 128 с.  
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Эта книга — об отношениях. О той, как помочь ребенку сделать первый таг в 

самостоятельную жизнь, пусть это и порог детского сада. Эта книга о том, как достичь 

взаимопонимания в семье, научить ребенка понижать и уважать других людей, н о тон, как 

научиться понимать и уважать своего ребенка. 

1775 

 

29.10 

Формування суспільно-нормативної поведінки учнівської молоді творчих неформальних 

об’єднань : навчю-метод. посіб. / К.В.Петровська – Мелітополь : Видавничий будинок ММД – 

2012. – 200 с. 

Зміст посібника складають методи та форми роботи з формування суспільно-нормативної 

поведінки учнівської молоді творчих неформальних об’єднань (сценарії рольових ігор,  

соціодрам, круглих столів, етичних бесід) 

1572 

 

30. Професійні спілки України. 

В 12 

30 

Важкі кроки соціального діалогу: документи і матеріали про конфлікт уряду і профспілок в 

Україні (лютий-вересень 2006 р.): Аналітично-інформаційне управління / Федерації 

профспілок України. – К.: ТОВ „Легко інк.”, 2006. – 48 с. 

4250 

Г 90 

30 

Грузінова Л.П. Трудові спори: Навч.посіб. – К.,  2002. – 104 с. 

Посібник має на меті допомогти студентам закріпити знання, одержані ними під час лекцій та 

вивчення рекомендованих джерел, а також застосувати на практиці норми права, необхідні 

для вирішення трудових спорів. 

3281 

Д 54 

30 

Дні Федерації профспілок України в регіонах ( у запитаннях і відповідях). Інформаційно-

довідкове видання – К., 2006. – 103 с. 

4125 

Ж 59 

30 

Жерноклеєв О., Райківський І. Лідери західноукраїнської соціал-демократії. Політичні 

біографії. – К., 2004. – 283 с. 

Книжка містить політичні життєписи провідних діячів Української соціал-демократичної 

патрії Галичини і Буковини, члени якої активно обстоювали інтереси українського трудящого 

люду на теренах Австро-Угорщини і Польщі. 

б/н 

К 16 

30 

Как разработать и провести профсоюзный тренинг. Интерактивные методы обучения ы 

профсоюзной аудитории.  Навыки тренерской работы и проведения презентацій. Кн. 2 : В 

помощь профсоюзному преподавателю-тренеру / Международный осенний институт 

профсоюзных тренеров. -  К., 2006. – 192 с.  



976 

 

4152 

 

К 63 

30 

 Коментар до закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” / 

Федерація профспілок України. - К.: Профінформ, 2000. – 158 с. 

399 

П 27 

30 

Переговоры: підготовка и техника ведения. Особенности переговоров по колективному 

договору. Лидерство и мотивація профзоюзного членства. Кн. 1 : В помощь профсоюзному 

преподавателю-тренеру / Международный осенний институт профсоюзных тренеров. -  К., 

2006. – 238 с.  

4191 

 

П 32 

30 

Пилипенко П.Д. Підстави виникнення індивідуальних трудових правовідносин. – К.: Знання, 

2003. – 146 с. 

У роботі розглядається одне з найважливіших питань трудового права – юридичні факти, що 

породжують трудові правовідносини. Автор досліджує загальнотеоретичні та практичні 

проблеми юридичних обставин, які є підставами для виникнення правовідносин найманої 

праці. Значна увага приділяється дослідженню трудового договору як основного юридичного 

факту трудового договору. 

3576; 3295 

П 78 

30 

Програма дій Федерації профспілок України (2006-2011).  - К.: ТОВ”Легко інк”, 2006. – 18 с 

4149 

С 60 

30 

Сологуб В.А. «Дом на майдане Независимости». К., ЧП «ЭКМО» - 2004, 296 с. 

4088 

С 54 

30 

Соціальна Україна в соціальній Європі: За матеріалами конференції 15 вересня 2006 року в м. 

Києві / Фонд ім. Фрідріха Берта, Регіональне представництво в Україні та Білорусії; Ред. кол.: 

В.І. Андрійко, Л.П. Гнатюк.  – К.: Вид-во „Заповіт”, 2006. – 36 с. 

Видання містить тексти виступів основних доповідачів на конференції „Соціальна Україна в 

соціальній Європі”. 

4252 

С 78 

30 

Статут Федерації профспілок України. -  К.: ТОВ”Легко інк”, 2006. – 24 с. 

4151 

С 91 

30 
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Сучасний стан, проблеми та тенденції соціально-трудових відносин в Україні: спроба 

соціального конструювання / Відп. ред. Ю.І. Наєнко, Ю.О.Привалов. – К.: ВД “Стилос”, 2003. 

– 361 с. 

У монографії розглядаються основні проблеми соціально- трудової сфери: роль професійних 

спілок  і організацій (об’єднань) роботодавців у соціально-трудових відносинах, ефективність 

практики укладання та дії колективних договорів на підприємствах різних форм власності  та 

галузей, причини виникнення колективних трудових спорів та їх законодавче врегулювання на 

підставі ефективних сучасних процедур, використання міжнародного досвіду та інші 

проблеми і тенденції. 

3244 

Ш 67 

30 

Школа соціальної роботи імені В.І. Полтавця 

483 

 

31. Підготовка соціальних педагогів / соціальних працівників. 

А 13 

31 

Абашкіна Н.В. Підготовка соціальних педагогів у Німеччині. Методичні рекомендації – К., 

2003. – 30 с. 

650 (ІПСП) 2 екз. 

В 19 

31 

Васильев В.В. Программно - методическое обеспечение учебного курса "Введение в 

специальность" для студентов факультета права и социологии, обучающихся по 

специальности "Социальная работа. Менеджер персонала". / Под ред. В.Г.Городяненка. – 

Днепропетровск, 1996. – 29 с. 

487 

В 19 

31 

Васильєв В.В. Система адаптації робітників до професійної діяльності: Наукове видання. – 

Дніпропетровськ: Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 1999. – 300 с. 

В монографії аналізуються питання професійної адаптації як соціального і педагогічного 

процесу. Розглядається структурно – функціональна модель педагогічної системи професійної 

адаптації і особливості її функціонування та розвитку в умовах ринкової економіки. 

Обґрунтовуються дослідно – експериментальні моделі оптимізації педагогічного процесу 

професійної адаптації працівників. 

840 

Г 61 

31 

Головатый Н.Ф. Учись учиться: Учеб. - метод. разработка. - К.: МАУП, 2000.- 76 с. 

Освещены основные виды и формы учебного труда, используемые в вузах и других учебных 

заведениях, содержатся рекомендации по организации самостоятельной учебы. 

298 

Д 46 

31 
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Дипломні, магістерські роботи: вимоги до їх написання, оформлення та захисту: Для студентів 

спеціальності “Практична психологія та соціальна політика / За ред. М.І. Дідора. – Тернопіль: 

ТДПУ, 2002. - 44 с. 

2761 

Д 55 

31 

До питання розробки модульних програм підготовки соціальних педагогів (бакалаврський та 

магістерський рівень / Уклад.: Л.Г.Коваль, І.Д.Зверєва. – К., 2000. – 45 с. 

У публікації висвітлено досвід проекту щодо розробки модульних програм підготовки 

соціальних педагогів для бакалаврського та магістерського рівня. 

179 

Д 58 

31 

Довідник факультетів / відділень шкіл соціальної педагогіки та соціальної роботи України / 

Упоряд.: І.В. Братусь, І.Д. Звєрєва, Г.М. Лактіонова. – К.: Наук. Світ, 2002. – 49 с. 

У довіднику зібрана інформація щодо вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку 

спеціалістів із соціальної педагогіки/соціальної  роботи. Представлені матеріали допоможуть 

керівникам факультетів/відділень соціальної педагогіки/соціальної роботи в організації 

міжвузівських науково-практичних конференцій, семінарів, тренінгів й сприятимуть розвитку 

професії. 

2022 

Д 68 

31 

Допрофессиональная подготовка и начальное профессиональное образование социальных 

педагогов и социальных работников: Научно-методическое пособие / С.В.Тетерский, 

И.П.Адушкина, А.И.Арнольдов и др. – М., 1997. – 381 с. 

2648 

Д 82 

31 

Думанський В. Вибір: Маленька проза, казки, поезії / Упоряд. Т.Р.Святенко. – К.: УАІД 

“Рада”, 2001. – 296 с.  

До книги увійшов творчий доробок Василя Думанського, поета, прозаїка, сільського філософа 

з Поділля, а також матеріали, присвячені цій винятковій людині. Його маленька проза, казки, 

поезії вчать милосердю та доброті, спонукають задуматися над сенсом життя.  

706 

З-14 

31 

Загальна психологія. Вікова і педагогічна психологія: Програма для студентів вищих 

навчальних педагогічних закладів за спеціальністю” Історія і правознавство”. - Тернопіль, 

2002. -  50 с. 

2747 

И 20 

31 

Иванова Ж.Е. Социология семьи: Учебно-методический материал для студентов 

социологического факультета. - М.: Союз, 1998. – 20 с. 

Учебно-методический материал предназначен для студентов социологических факультетов, 

изучающих курс "Социология семьи". В неми содержаться программа учебного курса, 
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тематический план и планы групповых занятий предлагаются темы курсовых работ и 

дипломных исследовательских проектов. 

65 

И 90 

31 

Історія психології, етнопсихологія: Програми для студентів вищих навчальних педагогічних 

закладів за спеціальністю “Практична психологія та соціальна педагогіка”. – Тернопіль, 2002.- 

46с. 

2760 

К 36 

31 

Келасьев В.Н. Диагностика профессиональных способностей, система профессионального 

отбора социальных педагогов и социальных работников / В.Н. Келасьев, И.В. Яковлева. – 

М.,1994. – 127с. 

Рассматриваются проблемы профессиональной пригодности. Исследование осуществляется в 

рамках Комплексной программы Российской Академии образования «Социальная 

педагогика». 

2659 

К 59 

31 

Козубовська І.В. Наскрізна програма практики студентів (спеціальність 7.040203 – Соціальна 

робота). – Ужгород, 1998. – 27 с. 

358 

К 63 

31 

Комп’ютерна психодіагностика / Тернопільський державний педагогічний університет ім. В. 

Гнатюка. -Тернопіль, 2003. - 42 с. 

2749 

Л 73 

31 

Локарєва Г.В. Художньо-естетична інформація в підготовці соціального педагога до 

професійного спілкування: теорія і практика: Монографія. – Запоріжжя, 2007. -376 с. 

У монографії представлено результати дослідження загальнотеоретичних та прикладних 

аспектів застосування художньо-естетичної інформації в підготовці соціального педагога до 

професійного спілкування. 

662 (ІПСП) 

Л 96 

31 

Лотова И.П. Психологические условия эффективной деятельности работников социальных 

служб. - М.: Союз, 1999. – 126 с. 

В книге рассматриваются психологические условия успешной профессиональной 

деятельности работников социальных учреждений. 

26 

М 71 

31  

Мищик.Л.И. Профессиональная подготовка социального педагога. - Запорожье: ИПК 

"Запоріжжя", 1996. – 102 с. 
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Книга написана с точки зрения того, что социальную педагогику необходимо рассматривать 

как научное направление, специальность и учебную дисциплину. 

349 

М  58 

31 

Міжнародні трудові норми: навчально-методичний комплекс: Для студентів юридичного 

факультету денної та заочної форми навчання. – К., 2003. – 32 с. 

3085 

М 74 

31 

Моделювання виховної діяльності в системі професійної підготовки студентів: Теорія, 

практика, програми / За заг. ред. А.Й. Капської; Упоряд. Н.,І., Косарєва. – К., 1998. – 192 с. 

У збірнику подано блок програм для підготовки майбутніх спеціалістів до виховної 

діяльності, науково – методичні статті, спрямовані на здійснення ґрунтовної науково – 

методичної підготовки студентів, а також практичні матеріали з досвіду роботи викладачів 

кафедри. Для викладачів кафедр педагогіки і психології, соціальної педагогіки, виховної 

роботи, студентів вищих закладів освіти, які готують себе до виховної діяльності в умовах 

суверенної України. 

704 

Н 15 

31 

Навчально-методичний комплекс з курсу «Соціальна робота у недержавному секторі»  для 

студентів факультету соціального управління із спеціальності 7.040202 – Соціальна робота / 

Укл.: Гончар Л.К.  – К.: Академія праці і соціальних відносин, 2003. – 25 с.  

б/н (ІПСП) 

Н-72 

31 

Новая модель организации работы органов местного самоуправления по опеке и 

попечительству над детьми. Выпуск 7: Программа переподготовки социальных педагогов и 

социальных работников уполномоченных служб органов опеки и попечительства: Пособия 

для слушателей по отдельным курсам. – М.: «Квадрум», 2002. – 67 с. 

Авторы представляют первый в России курс переподготовки социальных педагогов и 

социальных работников, работающих в уполномоченных службах (учреждениях) органов 

опеки и попечительства: по защите прав детей и социальному патронату над ребенком и 

семьей, находящихся в трудной жизненной ситуации, по устройству детей на воспитание в 

семьи граждан. Приложения – пособия для слушателей по отдельным курсам программы. 

2678 

Н 72 

31 

Новая модель организации работы органов местного самоуправления по опеке и 

попечительству над детьми. Выпуск 7: Программа переподготовки социальных педагогов и 

социальных работников уполномоченных служб органов опеки и попечительства: Пособия 

для слушателей по отдельным курсам. – М.: «Квадрум», 2002. – 63 с. 

Авторы представляют первый в России курс переподготовки социальных педагогов и 

социальных работников, работающих в уполномоченных службах (учреждениях) органов 

опеки и попечительства: по защите прав детей и социальному патронату над ребенком и 

семьей, находящихся в трудной жизненной ситуации, по устройству детей на воспитание в 

семьи граждан. Приложения – пособия для слушателей по отдельным курсам программы. 
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2679 

О-23 

31 

Образование в области социальной работы в России. - М., 1996.- 64 с. 

Данное издание, представляет собой анализ различных аспектов образования в области 

социальной работы, предназначено для преподавателей социальной работы и социальной 

педагогики, аспирантов и студентов, практических социальных работников. 

127 

П 27 

31 

Переддипломна практика: Методичні рекомендації для студентів вищих навчальних закладів 

за спеціальністю “Психологія та соціальна педагогіка”/ За ред. М.М. Шпак. – Тернопіль: 

ТДПУ, 2002. - 36 с. 

2761 

П 30 

31 

Петрочко Ж.В. Професійна підготовка соціальних працівників до роботи: З досвіду роботи / 

Ж.В. Петрочко, Т.М. Кондрашевська; Ліга соц. працівників м. Києва, Соц. служба для молоді 

м. Києва. – К.: Вид-во Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 

2001. – 48 с. 

У збірці представлено методичні матеріали для професійної підготовки соціальних 

працівників до роботи. 

1326; 668 (ІПСП) 

П 50 

31 

Поліщук В.А. Як ефективно підготувати курсову роботу із соціальної педагогіки. – Тернопіль: 

ТДПУ, 2000. – 28 с. 

У посібнику подані практичні рекомендації з підготовки, виконання, літературного 

оформлення та захисту курсових робіт із соціальної педагогіки. Адресований студентам 

спеціальностей “Соціальна педагогіка” та “Соціальна робота” вищих навчальних закладів 

освіти. 

769 

П 69 

31 

Практическая подготовка студентов по специальности «Социальная работа»: Методические 

рекомендации. – М., 1999. – 43 с. 

287 

П 69 

31 

Практична підготовка студентів із спеціальностей „Соціальна педагогіка” та „Соціальна 

робота”: Методичні рекомендації для організаторів соціально-педагогічної практики / Упоряд. 

В.А.Поліщук. Н.С. Матвійчук. – Тернопіль, 2000. – 24 с. 

У методичних рекомендаціях розкриваються особливості, зміст, завдання, програма 

соціально-педагогічної практики студентів із спеціальностей „Соціальна педагогіка” та 

„Соціальна робота”. 

3593 

П 86 

31 
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Психолого-педагогічні проблеми підготовки  майбутніх учителів / Упор. В.А. Семиченко – К., 

1991. – 72 с. 

У даних методичних рекомендаціях використані результати комплексного психологічного 

дослідження проблем професійної підготовки майбутніх учителів. 

2079 

П 90 

31 

Пуховська Л. П. Соціальна робота за кордоном: Навчальна програма спецкурсу / Інститут 

педагогіки і психології професійної освіти АПН України; Л. П. Пуховська, В. М. Тименко. – 

К., 2003. – 27 с. 

Програма спецкурсу „Соціальна робота за кордоном” має допомогти студентам у поповненні 

знань щодо актуальних проблем соціальної роботи у світовому культурно-освітньому 

середовищі. 

3674 ( 2 екз.) 

Р 15 

31 

Радчук Г. К. Психолого - педагогічні умови гармонізації я-концепції майбутніх практичних 

психологів: Методичні рекомендації для викладачів вищих навчальних закладів та практичних 

психологів освіти / Г. К.Радчук, І.П. Андрійчук. - Тернопіль, 2002. – 48 с. 

2759 

Р 15 

31 

Радчук Г.К. Психологічна діагностика: Програма для студентів вищих педагогічних 

навчальних закладів за спеціальністю „Практична психологія”. – Тернопіль, 2000. – 24 с. 

3595 

Р 58 

31 

Робоча програма виробничої практики для студентів факультету соціального управління із 

спеціальності 7.040202 – Соціальна робота / Укл.: Жуков В. І. – К.: Академія праці і 

соціальних відносин, 1999. – 8 с.  

б/н (ІПСП) 

Р 58 

31 

Робоча програма виробничої практики з для студентів факультету соціального управління із 

спеціальності 7.040202 – Соціальна робота / Укл.:В.П. Лютий – К.: Академія праці і 

соціальних відносин, 2005. – 21 с.  

б/н (ІПСП) 

Р 58 

31 

Робоча програма оглядової практики з соціальної роботи для студентів другого курсу 

факультету соціального управління із спеціальності 7.040202 – Соціальна робота / Укл.: Л.К 

Гончар, Т.Л. Лях. – К.: Академія праці і соціальних відносин, 2003. – 17 с.  

б/н (ІПСП) 

Р 58 

31 

Робоча програма управлінської практики для студентів факультету соціального управління із 

спеціальності 7.040202 – Соціальна робота / Укл.: Сологуб М.Д. – К.: Академія праці і 

соціальних відносин, 2003. – 8 с. 
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б/н (ІПСП) 

С 69 

31 

Социальная конфликтология :Методические рекомендации. – Харьков, 1997.- 40 с. 

325 

С 69 

31 

Социальное образование в Украине: Рабочие материалы семинаров. Апрель 1999-апрель 2000 

/ Отв. ред. Г.Лактионова, И.Зверева, Т.Басюк. – К., 2000. – 97 с. 

Основу для этого пилотного издания составили рабочие материалы, конспекты которые 

предоставлены иностранными тренерами, участвовавшими в 1999-2000 гг. в проекте 

"Социальное образование в Украине", при поддержке правительства Швейцарии., тезисы,  

236 

С 69 

31 

Соціальна педагогіка: для студентів КМПУ імені Б. Д. Грінченка / Уклад.: В. В. Покладова, В. 

М. Тименко. – К.: КМПУ імені Б. Д. Грінченка, 2003. – 27 с.  

Навчальна програма містить пояснювальну записку, тематичний план, рекомендовану 

літературу, плани семінарських занять із завданнями і запитаннями для самоконтролю, 

перелік питань, що виносяться на залік. 

3675 

С 69 

31 

Соціальна робота в громаді / Укл. О.В. Безпалько – К.: АПСВ, 2005. – 25 с.  

б/н (ІПСП) 

С 69 

31 

Соціальна робота та реабілітаційна педагогіка на порозі ХХІ століття (список літератури) / 

Упор.: І.Д.Зверєва, Г.М.Лактіонова, І.Г.Єрмаков – К., 1998.  

217 

С 76 

31 

Стандарти соціальної роботи і програми підготовки фахівців соціальної сфери в Україні: 

Семінар 29 листопада-2 грудня 2000. - Тернопіль, 2000. – 211 с. 

203(2 прим) 

С 76 

31 

Стандарты практики социальной работы: Канадская ассоциация социальных работников / Пер. 

О.В. Зарвы. – Запорожье, 2000. – 10 с. 

493 

Т 28 

31 

Творчість і технології в наукових дослідженнях неперервної професійної освіти: Наукове 

видання / За заг. ред. С.О. Сисоєвої. – К.: КІМ, 2008. – 424 с.  

У виданні висвітлюються основні напрями наукових досліджень і їх результати представників 

наукової школи з проблем творчості і технологій у неперервній професійній освіті. 

1126 (ІПСП) 

Т 33 
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31 

Теорія і практика консультування у соціально-педагогічній діяльності: навч.-метод, комплекс/ 

уклад.: О. В. Пожидаєва. — К. :Т0В„Інфодрук»2010. — 96с. 

Навчально-методичний комплекс дисципліни «Теорія і практика консультування у соціально-

педагогічній діяльності» розроблений на основі кредитно- модульної системи навчання для 

студентів спеціальності «соціальна педагогіка». Навчально-методичний комплекс містить: 

пояснювальну записку, 984рограмму курсу, тематичний план з розподілом годин, плани 

лекцій, семінарських, практичних занять, методичні рекомендації студентам щодо вивчення 

навчальної дисципліни, завдання для самостійної роботи, тематику індивідуальних навчально-

дослідних завдань і методичні рекомендації щодо їх виконання з критеріями оцінки, комп-

лексні контрольні завдання, питання до іспиту, список основної та допоміжної літератури, 

додатки. 

1193 (ІПСП) 

Т 33 

31 

Теорія, методи і практика соціальної роботи: Методичні рекомендації для студентів. - Харків, 

1997. – 50 с. 

477 

Т 58 

31  

Топчий Л.В. Кадры социальных служб России / Под ред. В.И.Жукова.- М.: Союз, 2000. – 220 

с. 

Пособие поможет читателю в овладении знаниями в области социального обслуживания 

населения, становления и развития социальных служб и их кадрового обеспечения. 

Рекомендации, выдвинутые автором, базируются на методологии комплексного подхода к 

социальному обслуживанию и подготовке специалистов по социальной работе. 

37 

У 91 

31 

Учебная программа по дисциплине: психология социальной работы с семьей – М., 1996. – 43 

с. 

2660 

Ш 47 

31 

Шендеровський К. Методичні рекомендації щодо написання есе: Для студентів спеціальності 

7.040202.”Соціальна робота”. – К., 2001. – 20 с. 

826; б/н (ІПСП) 

Ш 66 

31 

Школа соціальної роботи / Національний університет “Києво – Могилянська Академія”. – 13 

с. 

712 

Щ 92 

31 

Щоденник студента-практиканта / Ужгородський державний університет. – Ужгород, 1999. – 

102 с. 

357 
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32. Волонтерський рух 

Б 61 

32 

Білоус Н. Київ наприкінці XV  - у першій половині XVII століття. Міська влада і 

самоврядування. – К., 2008. – 360 с. 

Монографію присвячено історії київської міської громади, яка функціонувала, керуючись 

нормами магдебурзького права. Уперше в сучасній українській історіографії на підставі 

маловідомих, унікальних джерел із архівів України, Польщі, Росії, Білорусі висвітлюються 

різні сфери її життєдіяльності в період з кінця XV до середини XVII ст. Розглядаються і такі 

питання, як організація та структура міської влади, управління містом, відносини міської 

громади з представниками королівської влади, а також із монастирями, шляхтою, козаками. 

1030 (ІПСП) 

Б 61 

32 

Білоус Н. Київ наприкінці XV  - у першій половині XVII століття. Міська влада і 

самоврядування. – К., 2008. – 360 с. 

Монографію присвячено історії київської міської громади, яка функціонувала, керуючись 

нормами магдебурзького права. Уперше в сучасній українській історіографії на підставі 

маловідомих, унікальних джерел із архівів України, Польщі, Росії, Білорусі висвітлюються 

різні сфери її життєдіяльності в період з кінця XV до середини XVII ст. Розглядаються і такі 

питання, як організація та структура міської влади, управління містом, відносини міської 

громади з представниками королівської влади, а також із монастирями, шляхтою, козаками. 

1030 (ІПСП) 

Б 68 

32 

Благодійність: підзвітно, прозоро, публічно: V Міжнародна конференція Українського форуму 

благодійників: К.: 2013. – 26с. 

б/н (ІПСП) 

Б 68 

32 

Благодійні інституції України: сучасний стан та перспективи розвитку (за результатами 

соціологічного дослідження) / Автори: О.В. Безпалько, Ю.М. Галустян, А.В. Гулевська-

Черниш, Г.М. Лактіонова, Л.Б. Магдюк, Д.В. Непочатова, Л.М. паливода, Г.О. Притиск; за аг. 

ред.. А.В. Гулевської-Черниш. – К.: Книга плюс, 2008. -120 с. 

«Благодійні інституції України: сучасний стан та перспективи розвитку» - це дослідження, 

проведене Українським форумом благодійників з метою аналізу стану розвитку благодійних 

організацій в Україні. 

304 (ІПСП); 305 (ІПСП); б/н (ІПСП) 

Б 68 

32 

Благодійність бізнесу: корисно для себе – ефективно для інших: Інформаційно-методичний 

посібник/ Заг. ред.. А. гулевська-Черниш, Д. Непочатова. – К., Вид-во «Книга плюс», 2009. 

Інформаційно-методичний посібник «Благодійність бізнесу: корисно для себе – ефективно для 

інших» є путівником, що знайомить з основними підходами до організації та здійснення 

програм корпоративної філантропії. 

б/н (ІПСП) (2 екземпляри) 

Б 68 

32 
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Благотворительный фонд содействия христианской межцерковной диаконии : брошюра. 

б/н (ІПСП) 

В 68 

32 

Волонтер. Хто він? Узагальнюючий досвід (методичні рекомендації) / Ред.колег.: Янковська 

С.В., Тихий Ю.І. – Миколаїв, 2001. – 25 с. 

б/н (ІПСП) 

В 78 

32 

Волонтери у соціальній роботі / Упоряд.: О. Главник, Н. Романова, Т. Дружченко. – К.: 

Плавник, 2006. – 128 с. 

У посібнику надано інформацію про волонтерський рух та представлено програму навчання 

волонтерів з метою надання інформаційно-консультативних послуг в контексті 

працевлаштування, сприяння зайнятості підлітків та молоді у волонтерській діяльності та 

створення умов для підвищення рівня кваліфікації волонтерів та соціальних працівників на 

громадських засадах. 

4207 

В 68 

32 

Волонтерское движение: опыт, проблемы, перспективы: Рабочие материалы семинара  Киев, 

24-30 сентября 2000. – К., 2000. – 45 с. 

3014 

В 68 

32 

Волонтерство як ресурс соціальної роботи у громаді: Зб.статей. – К., 2006. – 96 с. 

134 (ІПСП) 

В 68 

32 

Волонтерство: порадник для організатора волонтерського руху./ Уклад. Т.Л.Лях, Авт. кол.: 

О.В. Безпалько, Н. В. Заверіко, І. Д. Зверева. – К.: ВГЦ “Волонтер”, 2001.- 176с. 

1663; 18(ІПСП); 559(ІПСП); 609(ІПСП) 

В 68 

32 

Волонтерський рух   «Пенсіонер» в Україні  / Ред. А.В. Мойсеєва. – К., 2001. – 36 с. 

2884;  2885 

В 68 

32 

Волонтерський рух в Україні: тенденції розвитку. - К.: Академпрес, 1999.- 112 с. 

У колективній монографії на основі соціологічних досліджень, вивчення зарубіжного та 

вітчизняного досвіду і аналізу статистичних даних зроблено науковий дослід волонтерського 

руху в Україні, висвітлено роль волонтерів та добровільних помічників в реалізації соціальної 

роботи, накреслені перспективи розвитку. 

309 (2 екз.); 388 (ІПСП) 

В 84 

32 

III Всеукраїнський фотоконкурс «Благодійність крізь призму об’єктива» К.: 2012. – 32с. 

б/н (ІПСП) 

Г 67 
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32 

Горбунова-Рубан С.А. Волонтерское движение в Харькове / С.А. Горбунова –Рубан, О.В. 

Кулинич, Т.А. Коханий – Х.: Фактор, 2004. – 160 с. 

Это издание – первый опыт обобщения волонтерского движения в Украине на примере города 

Харькова. В издание вошли первые в Украине законодательные акты о волонтерском 

движении представлены материалы как ветеранского так и молодёжного движения, а также 

дана краткая информация общественных организаций социальной направленности. 

2552 

Д 23 

32 

2001 – Міжнародний рік Волонтерів.- К., 2001. - 31с. 

634 

Д 56 

32 

Добровольцы: как их найти, как их удержать – М., 1994 

б/н (ІПСП) 

Д 56 

32 

Доброчинна діяльність і меценатсво в Україні. Випуск І. – К., 2003. – 110 с. 

3414 

Д 56 

32 

Доброчинність в Україні: минуле, сучасне, майбутнє / Ресурсний центр розвитку громадських 

організацій “Гурт”. – К., 1998. – 55 с. 

Автори намагались поєднати минуле доброчинності в Україні з сучасним станом та дати 

прогноз щодо розвитку волонтерського руху у майбутньому. 

881; 541 (ІПСП) 

Д 68 

32 

Доповідь «Волонтерство як ресурс соціальної роботи» 

б/н (ІПСП) 

Д 70 

32 

Дослідження волонтерство: Практичний посібник / Ресурсний центр “Гурт”. –К., 2001. – 57 с.- 

(Б-ка РЦ “Гурт”). 

954 

Я 99 

32 

Ящук І.П.,Сівак Н.А.  Залучення молоді до волонтерської діяльності. Методичний 

посібник.- Хмельницький : ХГПА,2012.-136с. 

У змісті методичного посібника розглянуто проблему залучення студентської молоді до 

волонтерської діяльності. Це помічник, у якому зібрано нормативну базу, котрий складено у 

вигляді практичних рекомендацій та порад,конкретних прикладів закордонного та 

вітчизняного досвіду волонтерської діяльності, методичних розробок, які допоможуть та 

полегшать роботу волонтерами. 

1667 

З-43 

32 
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Звіт про стан волонтерства у світі: Універсальні цінності для глобального добробуту – 2011. 

б/н(ІПСП) 

З-43 

32 

Звіт Фонду Братів Кличків. 2009 – 2011. – К., 2011. – 51 с. 

1462 (ІПСП) 

 

І-74 

32 

Інформаційно-методичний бюлетень №3: Про діяльність спеціалізованих служб 

«Волонтерський центр». – Харків, 1999. 

б/н (ІПСП) 

І-89 

32 

Історія, теорія та практика волонтерського руху в Україні: наук.-навч.-метод. посіб. для студ., 

магістрантів, аспірантів та спеціалістів у галузі соц. роботи, соц. педагогіки/ за заг. ред.. С.Я. 

Марченко, О.П. Песоцька, В.О. Кратінова, Н.Б. Ларіонова, О.Л. Караман, С.В. Горенко, Н.О. 

Островська, Я.І. Юрків; Держ. Закл. «Луган. Нац. Ун-т імені Тараса Шевченка». – Луганськ: 

Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2008. – 320 с. 

786 (ІПСП) 

К 56 

32 

Ковалинский В.В. Семья Терещенко. – К.: Преса України, 2003. – 388 с. 

Книга відомого київського історика і письменника Віталія Ковалинського розповідає про 

родовід Терещенків. 

811 (ІПСП) 

К 64 

32 

Кононова Т.Б. Очерки истории благотворительности: Учебное пособие. – М.: Издательско-

торговая корпорация « Дашков и К», 2005. – 340 с. 

Настоящее издание представляет собой сборник избранных статей по истории 

благотворительности. Рекомендуется в качестве учебно-вспомогательных материалов к 

курсам «История социальной работы» и «Социальная благотворительность» 

4049; 524 (ІПСП) 

К 82 

32 

Кристиане Бидерман Координация работы добровольцев и менеджмент волонтерских 

программ в Великобритании  

б/н (ІПСП) 

К 87 

32  

Кто мой ближний / Комиссия по церковной социальной деятельности при Епархиальном 

совете Москвы. : брошюра. 

б/н (ІПСП) 

Л 17 

32 

Лазоренко Б., Лукашов С., Лях Т.л., Пурік-Бондаренко О., Телюк А. Театри вуличного дійства 

(методичні рекомендації) / За заг.ред.Лях Т.Л. ь- К., 2000. – 67 с. 
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Ця книга розрахована на волонтерів громадських організацій – організаторів театрів 

вуличного дійства та для соціальних педагогів, які також можуть організовувати подібні 

театри при центрах соціальних служб для молоді. 

999 

Л 98 

32 

Лях Т.Л. Методика организации работы с волонтерами в Церковных организациях: Сборник 

материалов тренинга. – Гродно, 23-24 апреля 2009. 

Материалы подготовлены по книге: Слабожанин Н.Ю. Как еффективно работать с 

добровольцами / Николай Юрьевич Слабожанин. – Новороссийск: Межрегиональный 

общественный фонд « Сибирский центр поддержки общественных инициати», 2002. – 98 с. 

б/н (ІПСП) 

Л 98  

32 

ЛяхТ. Л. Методика організації волонтерських груп: навч. посіб. / Т. Л. Лях. — К. : Київськ, ун-

т імені Бориса Грінченка, 2010. — 160 с. 

У навчальному посібнику розкрито основні теоретичні положення та подано методичні 

матеріали з питань організації волонтерських груп, висвітлено особливості соціально-

педагогічної роботи волонтерських груп в Україні. Зміст посібника відповідає освітньо-

нрофесійній програмі підготовки фахівців за напрямом « Педагогічна освіта» та вимогам 

Державного галузевого стандарту освіти для спеціальності «Соціальна педагогіка». 

1172 (ІПСП) 

М 50 

32 

Менеджмент волонтерських груп від А до Я : навч.-метод.посібник /За ред. Т. В. Лях; авт..-

кол.: Зю П. Бондаренко, Т. В. Журавель, Т. Л. Лях та ін.. – К.: Версо-4,2012. – 288с. 

1411(ІПСП) 

М 54 

32 

Методичні організації волонтерських зборів-походів / Автор: Бреус О.В. – Черкаси, 2005.  

б/н (ІПСП) 

М 60 

32 

Милосердие: Учеб. пособ. – М.: РОССПЭН, 1998. – 214 с. 

332(ІПСП) 

М 65 

32 

Мистецтво віддавати. Філантропія у США:  Американці та їхні суспільні цінності – травень 

2006. 

б/н(ІПСП) 

М 11 

32 

Міжнародна конференція «На шляху до довіри у суспільстві: доброчинність в українській 

громаді»: Матеріали конфференції 20-22 червня 2005 р. – Київ, 2005 

б/н (ІПСП) 

Н 12 

32 



990 

 

На допомогу керівникам волонтерських, молодіжних трудових загонів, студентських 

соціальних служб – К., 2005 

б/н (ІПСП) 

Н 12 

32 

На допомогу організаторам волонтерського руху: Методичний посібник/ за ред.. Селіванова 

Л.М. – Харків, 2000. 

б/н (ІПСП) 

Н 12 

32 

На шляху до професіоналізації…: Звіт про діяльність/ Український форум благодійників. – 

2008. 

б/н (ІПСП) 

О-13 

32 

Общественные слушания по Закону «О волонтерской деятельности»: 2012. – 24с. 

б/н (ІПСП) 

О 64 

32 

Організаційні форми діяльності волонтерів – Хмельницький, 2001.- 28 с. 

б/н (ІПСП) 

О 64 

32 

Організаційні форми діяльності волонтерів / Упор. А.М.Шеремет; Хмельницький обласний 

центр соціальних служб для молоді. – Хмельницький, 2001. – 27 с. 

988 

О 75 

32 

Основи роботи з волонтерами – Хмельницький., 2001. – 44 с. 

б/н (ІПСП) 

П 15 

32 

Пам’ятка волонтеру – Севастополь, 2001 р. – 18 с. 

б/н (ІПСП) 

П 32 

32 

Підготовка волонтерів до роботи з дітьми обмежених функціональних можливостей: 

Методичні рекомендації / О.В.Безпалько, С.В.Едель. – К., 2001. – 32 с. 

В даній роботі представлені інформаційні матеріали з проблеми соціально-педагогічної 

реабілітації дітей обмежених функціональних можливостей та запропонований пакет 

тренінгових занять по підготовці волонтерів з цією категорією дітей. 

б/н (ІПСП) 

П 32 

32 

Підготовка волонтерів до роботи у службі „Телефон Довіри” / Державний центр соціальних 

служб для молоді. – К.: ДЦССМ, 2003. – 166 с. 

У методичному посібнику розкриваються теоретичні та  підготовки консультантів служби 

„Телефон Довіри”. 
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3853 

П 32 

32 

Підготовка волонтерів та їх роль у реалізації соціальних проектів / Під заг. ред.: І. Звєрєвої, Г. 

Лактіонової. – К.: Науковий світ, 2001. – 49с. – (Б–чка соц.працівника/соц.педагога). – (Сер. 

“Благополуччя дітей та молоді: можливості соц.роботи). 

До збірки, що пропонується спеціалістам із соціальної сфери, викладачам та студентам вищих 

навчальних закладів, громадських організацій, включено матеріали семінару та міжнародної 

літньої школи для волонтерів, що було проведено Християнським дитячим фондом у рамках 

проекту “Соціальна робота в Україні, а також статті представників неурядових організацій 

України з досвіду підготовки та організації роботи волонтерів. 

690 

П 44 

32 

Под парусом добровольчества – Краснодар, 2003 

б/н (ІПСП) 

П 44 

32 

Подготовка волонтеров для работы на «Телефоне доверия» ( методические рекомендации) – 

Николаев, 2001. – 37 с. 

б/н (ІПСП) 

П 69 

32 

Практика благодійної діяльності бізнес-компаній в Україні: сучасний досвід (звіт за 

результатами дослідження) / Автори: А. Гулевська-Черниш, Д. Непочатова, Л. Паливода, С. 

Шендеровський; за заг. ред. А. Гулевської-Черниш. - К.: Салютіс, 2010. - 60 с. 

«Практика благодійної діяльності бізнес-компаній в Україні: сучасний досвід» - це 

дослідження, проведене Українським форумом благодійників з метою аналізу стану розвитку 

благодійності бізнесу в Україні. У публікації представлені результати дослідження, які 

характеризують основні напрями та підходи вітчизняних компаній у здійсненні власних 

програм у сфері благодійності; визначають рівень їхньої прозорості та підзвітності; описують 

найголовніші потреби для подальшого ефективного здійснення корпоративних благодійних 

програм. 

б/н  (ІПСП) 

П 68 

32 

Принцип ефективної благодійної діяльності: Практичні рекомендації для благодійників/ 

Український форум благодійників. 

б/н (ІПСП) 

Р 17 

32 

Развитие инфраструктуры добровольчества – 19 с. 

б/н (ІПСП) 

Р 58 

32 

Рабочие материалы семинара «Волонтерское движение: опыт, проблемы, перспективы» - К., 

2000 

б/н (ІПСП) 
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Р 58 

32 

Робочі матеріали ІІІ Міжнародної конференції Українського форуму благодійників 

«Волонтерство – шлях до благодійності для кожного» 18 лютого 2011 року, м. Київ, 

Президент Готель – К., 2011. – 18 с. 

б/н (ІПСП) 

 

Р 64 

32 

Розвиток благодійництва в Україні: від позитивної практики до сприятливого законодавства. 

Матеріали конференції – К., 2008 

б/н (ІПСП) 

С 13 

32 

Савицький В. І. Генеза благодійності в Україні (Методологія історії соц.. роботи в Україні) : 

Навч. посіб. – К.: НТУУ «КПІ»,2007. – 136с. 

Подано основні положення методології науки, важливі для вивчення академічної дисципліни 

«Історія соціальної роботи в Україні». Студентам, а передусім їм призначено посібник, окрім 

визначення предмета, дидактичної мети, викладання методичних підвалин, принципів, 

періодизації української благодійності, пропонується тематика навчального курсу та 

відповідна література. 

б/н (ІПСП) 

С 13 

32 

Савицький В.І. Генеза благодійності в Україні (Методологія історії соц. роботи в Україні) : 

Навч. посібник. – К.: НТУУ «КПІ», 2007. – 136 с. 

Подано основні положення методології науки, важливі для вивчення академічної дисципліни 

«Історія соціальної роботи в Україні». Студентам окрім вивчення предмета, дидактичної мети, 

викладення методологічних підвалин, принципів, періодизації української благодійності, 

пропонується тематика навчального курсу та відповідна література. 

б/н (ІПСП) 

С 27 

32 

Сейко Н.А.  Доброчинність у сфері освіти України ( ХІХ – поч. ХХ ст.) Київський учбовий 

округ: Монографія. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2006. – 448 с. 

У монографії розглядається становлення системи доброчинності у сфері освіти в Київському 

учбовому окрузі протягом ХІХ – початку ХХ століть 

965 (ІПСП) 

С 47 

32 

Слабожанин Н. Ю. Как еффективно работать с добровольцами / Николай Юрьевич 

Слабожанин. – Новороссийск: Межрегиональный общественный фонд « Сибирский центр 

поддержки общественных инициати», 2002. – 98 с. 

б/н  

С 47 

32 

Слабожанин Н. Ю. Мозаика российского добровольчества. Факты, ресурсы и мнения. – 2003.  

б/н 
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С 78 

32 

Створення та керування волонтерською програмою / Авт. – упор. В.Назарук; Благодійний 

фонд Центр волонтеріату “Добра воля”. – К., 2001. – 70 с. 

Цей підручник має на меті допомогти організаціям у створенні ефектиних волонтер ських 

програм і складений у вигляді практичних рекомендацій, конкретних прикладів українського 

та закордонного досвіду, методичних розробок, які полегшують роботу з волонтерами. 

Цінність цієї інформації полягає в тому, що вона народилася не в тиші офісу, а є підсумком 

багаторічної роботи. 

1508 

С 79 

32       

Стецьков О. Волонтерська служба недержавної організації соціальної сфери / О. Стецьков, Н. 

Майорова, В. Шелковнікова. – К.: Сфера, 2000. – 92 с. 

В збірці описані принципи організації волонтерської служби громадської організації, що 

опікується проблемами розумово відсталих інвалідів, принципи проведення інтегрованих 

реабілітаційних занять із залученням молодих волонтерів, подано детальний опис тренінгу 

щодо підготовки волонтерів. Матеріали збірки можуть бути використані при проведенні 

підготовки волонтерів для роботи з будь – якою групою користувачів у соціальній сфері, а 

також при стратегічному та поточному плануванні роботи державної чи недержавної сервісної 

агенції для розумово відсталих інвалідів. 

689;   640 

Т 38 

32 

Технологізація волонтерської роботи в сучасних умовах / За ред. А.Й.Капська. – К., 2001. – 

140 с. 

Читачам пропонуються матеріали, які дадуть змогу ознайомитися з основними 

концептуальними підходами до організації волонтерського руху в Україні, з деякими 

теоретичними аспектами даної проблеми, з практичним досвідом ССМ в регіонах. 

Пропонуються варіанти програм волонтерських шкіл, тренінгів та різноманітних форм роботи, 

перевірених в дії. 

935; 445 (ІПСП) 

У 45 

32 

Український форум благодійників. Звіт про діяльність (2005-2007 рр.) 

б/н (ІПСП) 

У 66  

32 

Управління діяльністю волонтерів. Як залучити громадськість до вирішення проблем 

суспільства – К., 1998 

б/н (ІПСП) 

Х 88 

32 

Христианский Межцерковный Диаконический Совет Санкт-Петербурга : брошюра. 

б/н (ІПСП) 

Я 11 

32  
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Я – волонтер: З досвіду роботи центрів соціальних служб для молоді Тернопільської області. – 

Тернопіль, 2001. – 50 с. 

591 

Я 44 

32 

Як визнавати працю волонтера. – К., 2002. – 31 с. 

2570 

Я 44 

32 

Як стати волонтером – Луганськ, 2005. – 80 с. 

Видання присвячене самій шляхетній в світі людській діяльності – волонтерству – 

безкористній допомозі іншим. Посібник покликаний ознайомити читача з тим, що таке 

«волонтерство», хто такий «волонтер», що він може робити, де працювати. 

б/н (ІПСП) 

Я 99 

32 

Ящук І. П., Сівак Н. А. Залучення молоді до волонтерської діяльності. Методичний посібник . 

Хмельницький : ХГПА, 2012.136 с. 

У змісті методичного посібника розглянуто проблему залучення студентської молоді до 

волонтерської діяльності. Це помічник, у якому зібрано нормативну базу, котрий складено у 

вигляді практичних рекомендацій та порад конкретних прикладів закордонного та 

вітчизняного досвіду волонтерської діяльності, методичних розробок, які допоможуть та 

полегшать роботу волонтерами. 

1436(ІПСП) 

Я 99 

32 

Ящук І.П., Сівак Н.А. Залучення молоді до волонтерської діяльності : методичний посібник. - 

Хмельницький : ХГПА, 2012. - 136 с. 

У змісті методичного посібника розглянуто проблему залучені студентської молоді до 

волонтерської діяльності. Це помічник, у якому зібрано нормативну базу, котрий складено у 

вигляді практичних рекомендацій та пора конкретних прикладів закордонного та вітчизняного 

досвіду волонтерської діяльності, методичних розробок, які допоможуть та полегшать роботу 

волонтерами. 

б/н (ІПСП) 

 

33. Громадські організації 

А 31 

33 

Администрирование неприбыльной организации: Методические рекомендации / Сост.: Т. 

Дешко, Ю. Ткачук; Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине. – К., 2005. – 212 с. 

Издание освещает основные принципы управления неприбыльной неправительственной 

организацией и важные аспекты ее функционирования. 

б/н 

А 32 

33 

Адукатар – Часопис неформальної адукації - №2 (8), 2006 р. 

б/н (ІПСП) 

А 65 
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33 

Андерсен С. Мы не одиноки. Пер. с англ.. – М.: РОБОИ «Дом «Душа человека», 2000. – 159 с. 

4161 

Б 20 

33 

Міжнародні відносини і євроатлантичне майбутнє України. Підручник. / Балабін В.В., 

Плахотнік О.В., Безносюк О.О., Коряк В.І., Компанцева Л.Ф., Лєсков С.В., Заруба О.Г. За заг. 

ред. Балабіна В.В. – К.: ТОВ «Інфодрук», 2008. – 358 с. 

У підручнику розкриваються особливості сучасного світового розвитку та роль міжнародних 

організацій у процесі багатостороннього співробітництва держав, і перш за все, в сфері 

безпеки.  

818 (ІПСП) 

Б 48 

33 

Беріт М. Врядування неприбуткових організацій: підзвітність та повноваження – головні 

принципи врядування – К., 2003. – 56 с. 

Видання має на меті ознайомити із загальноприйнятими принципами здійснення врядування, 

основними сферами повноважень органів врядування неприбуткових організацій та 

механізмами їх здійснення, розмежуванням системи врядування та системи менеджменту 

організацій. 

262 (ІПСП) 

Б 81 

33 

Бондарь Л. Введение в скаутинг: Книга для родителей и других взрослых. – Женева, 1996. – 

190с. 

Настоящая книга предназначена родителям. Именно поэтому в ней особое внимание уделено 

современной семье, взаимоотношениям детей и родителей, обществу, в котором они живут, 

роли Скаутского Движения в становлении личности молодых людей. Характер человека 

формируется под воздействием семьи, школы и всей той активности, которую ребёнок 

осуществляет в своё свободное время. 

1667 

Б 82 

33 

Борщ Н., Кузнєцов В. Усе про облік та організацію неприбуткових організацій. – Х., 2007. – 

400 с. 

162 (ІПСП) 

В 11 

33 

В поисках равновесия: Руководство по повышению эффективности неправительственных 

организаций в сфере международного развития / Под ред. А. Фаулер. – Лондон, 2002. – 351 с. 

2118 

В 77 

33 

Воспитание увлечением: Формирование и деятельность клубных объединений / Сост. В.Е. 

Триодин. – М.: Профиздат, 1987. – 144 с. 

Книга об организации деятельности самодеятельных культурных организаций трудящихся – 

любительских объединений, кино- и фотостудий, технических и художественных кружков, 

созданных на  базе клубных учреждений. Рассказывается о принципах их формирования, о 
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том, как они строят свою работу, конечной педагогической целью которой является 

воспитание человека, всестороннее развитие его инициативы, самодеятельности и творчества. 

Показаны методы воспитательного воздействия клубных объединений. Приводятся 

директивные документы. 

б/н (ІПСП) 

 

В 84 

33 

Все вирішує стратегія: Посібник для громадських організацій. – К., 1998. – 80 с. 

2572 

В 84 

33 

Все вирішує... співпраця: Посібник для громадських організацій / Ресурсний центр розвитку 

громадських організацій “Гурт”. – К.: Академія, 2000. – 167 с.  

Плануванню співпраці з різними секторами суспільства та використанню для цього 

інструментів соціального маркетингу і присвячена ця брошура. 

959 

В 84 

33 

Все вирішують... стандарти: Професійні та етичні стандарти діяльності громадських 

організацій: Посібник для громадських організацій / Ресурсний центр розвитку громадських 

організацій “Гурт”. – К., 2001. – 60 с. 

2571;   3079 

В 84 

33 

Всемирная организация скаутського движения / Спілка дитячих та юнацьких організацій. – К, 

1996. – 43 с. 

3049 

Г 87 

33 

Громадська експертна Рада (Вісник №6) / Упор. В. Лавриненко; Центр “Демократія і 

розвиток”. – К., 2001. – 43 с. 

2545 

Г 87 

33 

Громадське суспільство: коротко про головне 

248 (ІПСП) 

Г 42 

33 

Громадський вектор №3 (3), вресень 2003 

б/н 

Г 87 

33 

Громадські об’єднання в Україні: Навч.посіб. / за ред.В.М.Бесчастного. – К., 2007. – 415 с. 

4396 

Г 42 

33 
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Громадські організації в Україні. Нормативно-правове регулювання / Роїна О.М. – К., 2007. – 

144 с. 

19 (ІПСП) 

Г 42 

33 

ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ. ЯКІ СПІВПРАЦЮЮТЬ З УСТАНОВАМИ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ 

СИСТЕМИ. ДОВІДНИК. - "Донецький Меморіал", друге видання, Донецьк, 2003, 64 стор. 

Видання містить відомості про громадські організації, які працюють у сфері вирішення 

проблем кримінально-виконавчої системи. Наводиться інформація про проекти, які вони 

виконують, їх керівників та контакти. Брошура призначена для активістів неурядових 

організацій, журналістів, працівників кримінально-виконавчої системи та осіб, що цікавляться 

пенітенціарною тематикою., 

б/н (ІПСП) 

Д 36 

33 

Державна підтримка діяльності молодіжних та дитячих громадських організацій у м. Києві: 

посібник для лідерів неурядових об’єднань / О. Кулик, Ю. Шевцова, Т. Логінова, О.Ілясевич. – 

К.: Головного управління у справах сім’ї та молоді виконавчого органу Київ міськради 

(КМДА), 2003. – С. 65. 

4290 

Д 49 

33 

Дитячі об’єднання України у вимірах минулого та сучасного: Довідник-посібник/ Р.М. 

Охрімчук, Л.В. Шелестова, О.В. Кравченко та ін. – Луганськ: Альма-матер, 2006. – 256 с. 

766 (ІПСП) 

Д 46 

33 

Дімітров Ю. Правове регулювання легалізації (офіційного видання) неприбуткових 

організацій в Україні: Процес реєстрації громадських чи благодійної організації у запитаннях 

та відповідях. – К.: Центр інновацій та розвитку, 2000. - 28 с. 

796 

Д 44 

33 

Діючі громадські організації Волині: Інформаційно-аналітичний довідник. – Луцьк.: Асоціація 

захисту прав молоді Волині, 2003. – 63 с. 

696 

Д 44 

33 

Діяльність дитячих обласних лікарень за 2005 рік / Розробн.: Н.Г. Руденко, Г.С. Владзієвська, 

О.С. Данько; Гол. ред.: В.Л. Весельський. – К.: Центр медичної статистики МОЗ України, 

2006. – 223 с.  

Довідник дає можливість проаналізувати надання медичної допомоги дітям 0-14 років 

включно та підлітків 15-17 років включно в дитячих обласних лікарнях. Статистично-

аналітичний довідник розрахований для використання фахівцями галузі педіатрії. 

4190 

Д 58 

33 

Довідник «Мережа надавачів соціальних послуг» - Чернівці 
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б\Н (ІПСП) 

Д 58 

33 

Довідник громадських організацій України. - К.: Ресурсний центр розвитку громадських 

організацій "Гурт", 1997 - 384 с. 

223 

Д 58 

33  

Довідник донорських організацій та благодійних програм, що підтримують діяльність НУО в 

Україні. – К., 2000. – 140 с.  

170 

Д 58 

33 

Довідник донорських організацій та благодійних програм, що працюють в Україні.- К., 1999. – 

141 с. 

208 

Д 58 

33  

Довідник донорських організацій та благодійних програм, що працюють в Україні. – К., 2001. 

– 227 с.  

1330 

Д 58 

33 

Довідник жіночі організації України / Упор. О.І. Сидоренко. – К.: Центр інновацій та 

розвитку, 2001. – 376 с. 

Довідник подає відомості про зареєстровані в Україні жіночі громадські організації і 

благодійні фонди. 

2204; 377 (ІПСП) 

Д 64 

33 

Довідник з фандрейзингу  2006. / За ред. М. Гопкало, І. Шевченко. – К.: БФ «Творчий центр 

Каутенрпарт», 2006. – 164 с. 

У довіднику подано інформацію про іноземних та українських донорів, благодійні та державні 

програми, які надають фінансову та іншу допомогу українським неурядовим організаціям у 

2006 році. Видання знайомить з основними засадами проектної діяльності, пропонує 

практичні рекомендації щодо розробки та написання проектів, оформлення проектних заявок, 

залучення різноманітних видів підтримки та ресурсів тощо. 

4220 

Д 64 

33 

Довідник НАТО. – К.: Відділ громадської дипломатії, 2006. – 383 с. 

Використані формулювання максимально точно віддзеркалюють консенсус між країнами – 

членами Організації, на основі якого приймаються усі рішення у Альянсі. Однак цей довідник 

не є  офіційно узгодженим документом і тому не може репрезентувати офіційні погляди чи 

позиції  окремих урядів з кожного питання, яке розглядається. 

4244 

Д 58 

33 
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Довідник неурядових організацій України. – К., 1996. – 296 с. 

Довідник буде корисним як представникам українських громадських організацій, так і 

представникам державних та донорських організацій. 

97 

Д 58 

33 

Довідник організацій, що сприяють місцевому розвитку – К., 2006. – 64 с. 

б/н (ІПСП) 

Д 58 

33 

Довідник соціально орієнтованих організацій та установ Рівненщини: Проект Європейського 

союзу „Розвиток громадянського суспільства в м. Києві та обраних регіонах України” / 

Міністерство  України у справах сім’ї, дітей та молоді. – Рівне, 2004. – 240 с. 

4189; 400 (ІПСП) 

Д 58 

33  

Довідник українських неурядових організацій захисту прав та інтересів громадян. – К., 1999. – 

174 с. 

601 

Д 58 

33 

Довідник фондів та організацій, що надають технічну допомогу в Україні. - К., 1997.- 92 с. 

Цей довідник є одним з видань у рамках програми "Розвиток інфраструктури недержавних 

неприбуткових організацій в Україні" Міжнародного флгжц "Відродження", мета якої - 

сприяння активізації діяльності недержавних неприбуткових (громадських) організацій, які 

об`єднують громадян довкола реалізації спільних ідей, що закладає тривкі засади розвитку 

"третього" сектору в Україні, становленню громадянського суспільства. 

116 

Д 70 

33 

Дослідження якості державних послуг, які надають населенню м. Тернопіль / Міжнародний 

Центр Перспективних Досліджень. – Івано-Франківськ: Лілея - НВ, 2000. – 40 с. 

Це дослідження надає вичерпний аналіз оцінки громадянами та підприємцями того, як місцева 

влада надає послуги в місті Тернополі. 

1056 (2 екз) 

Ж 72 

33 

Жіночі організації та ініціативи в Україні. Довідник. – К., 1996. – 98 с. 

До довідника увійшли організації, які вчасно надали про себе інформацію. 

б/н (ІПСП) 

 

Ж 91 

33 

Журнал для керівника бюджетної організації. № 4.(56)., 2006., К.: 2006 – 112 с. 

б/н (ІПСП) 

З-11 

33 
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З людьми і для людей…Приклади успішних соціальних проектів в Україні/Ресурс. Центр 

розвитку громад. орг.. «Гурт»; Упоряд. О. Чередайко.-К.: Вид. дім «КМ Академія», 2002. – 

68с. 

У виданні подано описи успішних соціальних програм і проектів, реалізованих неурядовими 

організаціями в Україні. Представники громадських організацій розповідають про шляхи 

поліпшення життя людей у громаді, діляться досвідом ефективного вирішення соціальних 

проблем.  

2472 

З-12 

33 

Зайченко А.Б., Кравченко О.В., Русова В.В., Чиренко Н.В. Дитяче об’єднання: формування 

цінністних ставлень особистості: Наук.метод.посіб. – Крививй Ріг, 2009. – 131 с. 

У даному посібнику розглянуто питання формування цінністних ставлень особистості до себе, 

до людей, до суспільства та здатності до самоактуалізації в умовах дитячого об’єднання. 

950 (ІПСП) 

З-19 

33 

Законодавча і нормативна база для створення і діяльності неприбуткових організацій в Україні 

/ Упоряд. О.І. Сидоренко. – К.: Центр інновацій та розвитку, 2003. – 396 с. 

У книзі підібрано закони, постанови, положення, директивні листи, рішення суду тощо, які 

стосуються створення, діяльності і ліквідації громадських організацій, політичних партій, 

благодійних фондів, кредитних спілок, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, 

профспілок, релігійних організацій. 

2486 

З-19 

33 

Законодательство для неприбыльных организаций: теоретические основы и практическая 

реализация: Материалы междунар. конф., Киев, 10 ноября 1999 / Под ред. А.Ф. Ткачука. – К.: 

«МП Леся», 2001. – 96 с. 

Материалы конференции могут быть полезны для законодателей, специалистов по 

налогообложению, руководителей некоммерческих организаций, юристов. 

3862 

З-24 

33 

Залучення громадськості до управління розвитком територій / Реформування системи 

муніципального управління через передачу частини управлінських функцій неприбуткових 

організацій. – Івано-Франківськ, 2001. –23 с. 

Дана брошура містить логіку моніторингу виконання Стратегічного плану розвитку території і 

розрахована на широку аудиторію, не обов’язково фахівців регіонального розвитку. 

1097 

З-41 

33 

Збірник матеріалів для працівників громадських приймалень: Витяги законодавства / Упор.: 

А.Ткачук, О.Павлова, І. Попов. – К.: Інститут громадянського суспільства, 2004 – 112 с. 

Мета проекту: Покращення доступу мешканців селищ та сіл до юридичних механізмів 

реалізації та захисту своїх прав на землю та майно, отримане в процесі роздержавлення землі 

та розпаювання майна сільськогосподарських підприємств. 

3866 
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З-42 

33 

Звіт за даними дослідження «Стан та динаміка розвитку неурядових організацій України. 2002 

– 2005 роки» - К., 2006. – 160 с. 

б/н (ІПСП) 

З 42 

33 

Звіт за результатами діяльності 1996-2011: Творчий центр ТЦК. К.: 2012. – 42с. 

б/н (ІПСП) 

З-46 

33 

Здійснення моніторингу виконання стратегічних планів розвитку територій / Реформування 

системи муніципального управління через передачу частини управлінських функцій 

неприбуткових організацій. – Івано-Франківськ, 2001. –22 с. 

Ця брошура містить викладення деяких початкових аспектів регіонального та локального 

економічного розвитку і розрахована на аудиторію учасників “третього сектору” сьогоденного 

українського суспільства, а саме на менеджерів та керівників громадських організацій, 

волонтерів, які працюють в цих організаціях, та на усіх тих, хто бажає стати активним 

учасником життя своєї громади. 

1098 

К 13 

33 

Кадри. Посібник лоя громадських організацій – К., 2000. - 60 с. 

38 (ІПСП) 

К 16 

33 

Как работать с Тасис: Для организаций, стремящихся получить контракты.- Тасис.1995.-36 с. 

Задача брошюры "Как работать с Тасис" состоит в том, чтобы ответы на вопросы, 

возникающие у государственных и частных организаций, стремящихся получить контракты 

по программе Тасис. В ней поясняются правила, процессы и процедуры предоставления 

контрактов Тасис на поставки и услуги. 

458 

К 28 

33 

Касталія: добробуток майбутнього / Упор. Т.Каспер, Г. Заварова. - К.: Сфера, 2001. – 132 с.  

 У книзі розповідається про діяльність благодійного Фонду “Касталія”- громадської 

організації, яка втілює нові для України форми соціальних і культурних взаємовідносин між 

суспільством та людьми із проблемами психічного здоров’я. Зібрані матеріали нададуть 

можливість читачам познайомитися з історією “Касталії”, з процессом становлення арт-терапії 

в Україні, з художниками, що приймали участь у виставах “територія душі”. 

979 

К 28 

33 

Касьянова О.В. Формування комунікативної компетентності підлітка в громадському 

дитячому об’єднанні / О.В. Касьянова: [наук.-метод. посіб.]. – Луганськ: СПД Рєзніков В.С., 

2010. – 344 с. 

У даному посібнику представлено науково-методичний матеріал із питань діяльності 

громадських дитячих об’єднань щодо формування комунікативної компетентності підлітків. 



1002 

 

Аналізуються виховні можливості дитячих об’єднань та вплив сучасного соціуму на 

формування комунікативної сфери підлітка, дається загальна характеристика форм та методів, 

які сприятимуть формуванню комунікативної компетентності підлітків. Посібник містить 

практичні матеріали громадських дитячих об’єднань як експериментальних майданчиків 

Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. 

б/н (ІПСП) 

К 29 

33 

Каталог донорських органiзацii. – Iвано-Франкiвськ: Лiлея - НВ, 1999. - 172 с. 

3098 

К 29 

33 

Каталог організацій – дійсних членів – К., 2006 

б/н (ІПСП) 

К 29 

33 

Каталог учасників ярмарку соціальних проектів, послуг та технологій / Український 

державний центр соціальних служб для молоді. – К.: УДЦССМ, 2000. – 103 с. 

931;   77 

К 29 

33 

Каталог учасників ярмарку соціальних проектів, програм та послуг //За загальною редакцією 

Толстоухової С. В. – К.: ДЦССМ. 2001 -64с. 

931 

К 36 

33 

Керуючи змінами в організації. Посібник з організаційного розвитку. – К., 2005 

12 (ІПСП) 

К 38 

33  

Київ: політичні партії, громадські організації, благодійні фонди: Довідник. – К., 1999. - 320 с. 

У цьому виданні вперше зібрано відомості про розташовані у Києві центральні органи 

політичних партій України, їхніх міських, районних осередків, а також громадські організації 

та благодійні фонди. У довіднику використано інформацію, надану управлінням з питань 

внутрішньої політики міськдержадміністрації та базу даних громадських організацій і 

благодійних фондів України . 

604 

К 78 

33 

Краплич Р. Залучення фінансування з місцевмх джерел для неприбуткових організацій. 

Практичний посібник для НДО. – Рівне, 2002. – 184 с. 

У книзі Краплича Р. «Залучення фінансування з місцевмх джерел для неприбуткових 

організацій» у легкому доступному викладі подано аспекти діяльності відділу залучення 

фінансування з місцевих джерел або фандрейзингу. 

312 (ІПСП); 182 (ІПСП) 

К 78 

33 
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Краплич Р. Розвиток локальних ресурсів або вступ до соціального інвестування. Посібник для 

бізнес-структур та неприбуткових організацій. – Рівне, 2003. – 128 с. 

У книзі Краплича Р. «Розвиток локальних ресурсів або вступ до соціального інфестування», у 

доступній формі викладені основні поняття про діяльність громадських та благодійних 

організацій, яка спрямована на розвиток місцевих громад. 

123 (ІПСП) 

К 89 

33 

Кузьмінський В.О. Управління неприбутковою організацією. – К., 2006. – 170 с. 

У посібнику розглянуто систему управляння неприбутковою організацією. Викладено сучасні 

погляди на місце стратегічного управління у діяльності організацій громадського суспільства. 

4599; 231 (ІПСП) 

К 90 

33 

Куліш А. Public Relations для громадських (недержавних) організацій: Практичні поради на 

щодень. – К.: Український освітній центр реформ, 2004. – 125 с. 

3651 

К 96 

33 

Куц Світлана. Фандрайзинг АВС: Посібник для початківців. – К.: Центр філантропії, 2008. -  

92 с. 

В посібнику лідери третього сектора та фандрайзери – практики дізнаються про організаційну 

підготовку до фандрайзингу, роботу з донорами та побудову продуктивних взаємовідносин. 

801 (ІПСП) 

Л 61 

33 

Липская Е.Н. Правовое положение общественных объединений в республике Беларусь. - Мн.: 

Минсктиппроект,1998. – 97 с. 

Второе издание сборника материалов включает информацию о порядке регистрации 

общественных объединений, создании организационных структур, налогообложения, 

бухгалтерском учете и трудовым отношениям и др. по состоянию законодательства на 

01.04.98. 

209 

М 23 

33 

Мандрик В. Громадські слухання як елемент лобіювання для розвитку малого та середнього 

бізнесу / В.Мандрик, К.Ляпіна, Е. Ламах. — К.: "А.П.Н.", 2002. — 60 с. 

Видання посібника для громадських організацій "Громадські слухання як елемент лобіювання 

для розвитку малого та середнього бізнесу" здійснено в межах проекту "Економічний 

розвиток жінок в Україні" Вінрок Інтернешнл завдяки підтримці Агентства США з 

міжнародного розвитку згідно з грантом № 121-А-00-99-00705 -00. Думки, висновки чи 

рекомендації належать авторам видання і можуть не збігатися з поглядами Держдепартаменту 

СЩА (Ц8АЮ) та Вінрок Інтернешнл. 

2417 

М 33 

33 

Материалы Мастер-Форума: тезисы, статьи, информация об организациях-учасниках – СПб., 

2005 . -  135 с. 
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577 (ІПСП) 

М 54 

33 

Методика підбору членів Дорадчого комітету та основні засади їх роботи / Реформування 

системи муніципального управління через передачу частини управлінських функцій 

неприбуткових організацій. – Івано-Франківськ, 2001. –16 с. 

Цей методичний посібник надасть перші необхідні знання про роботу Дорадчого комітету 

недержавної організації і підштовхне до пошуку більш поглиблених знань про волонтерство. 

1059 (2 екз) 

М 55 

33 

Механизмы организации объединенных наций, используемые национальными 

неправительственными организациями в борьбе с сексуальной эксплуатацией детей. – Женева, 

1996. – 16 с. 

233 

М 57 

33 

Ми працюємо для людей. Збірник матеріалів до 10-річчя Хмельницького благодійного фонду 

«Хесед Бешт». – Хмельницький, 2009. – 70 с. 

 б/н (ІПСП) 

М 58 

33 

Міжнародний фонд Відродження :Річний звіт 2011:- 128с. 

б/н (ІПСП) 

М 60 

33 

Милосердие: Учеб. пособ. – М.: РОССПЭН, 1998. – 214 с. 

191 

Б 20 

33 

Міжнародні неурядові організації. Навчальний посібник. / Балабін В.В., Плахотнік О.В., 

Безносюк О.О., Коряк В.І., Лєсков С.В.,  Солодєєва Л.В. За заг. ред. Балабіна В.В. – К.: ТОВ 

«Інфодрук», 2008. – 118 с. 

У навчальному посібнику розглядаються проблеми виникнення і становлення міжнародних 

неурядових організацій. 

822 (ІПСП) 

М 58 

33 

Міжнародні організації: Навч. посіб. / За ред.. О.С. Кучика. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: 

Знання, 2007. – 749 с.  

772 (ІПСП) 

К 78 

33 

Місцева влада та соціальні проекти недержавних некомерційних організацій. Збірка матеріалів 

для органів місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, громадських і благодійних 

організацій/ Р. Краплич - Рівне, 2002,- 88 с. 

Дана публікація є черговим виданням Проекту Європейського Союзу „Розвиток 

громадянського суспільства в Києві та обраних регіонах України", котра присвячена питанням 
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розвитку рівноправної співпраці місцевої влади із недержавними неприбутковими 

організаціями, що прагнуть спільно вирішувати соціальні проблеми та забезпечувати 

соціальні потреби місцевих громад. У книзі використано напрацювання, здійснені командою 

Центру соціального партнерства у Рівному, а також копії рішень прийнятих місцевою владою 

у містах Рівненської області. 

б/н (ІПСП) 

М 58 

33 

Міжнародний фонд «Відродження». Річний звіт 2010. – К., 2010. – 288 с. 

1467 (ІПСП) 

М 75 

33 

Молодь – громадські організації – громадянське суспільство: Матеріали міжнародної науково 

– практичної конференції 27-28 вересня 2001.– К., 2001. – 100 с. 

У збірнику опубліковані доповіді учасників конференції, в яких представлено погляд молоді з 

різних країн на роль громадських організацій у встановленні відкритого суспільства, 

окреслено сучасний стан і динаміку, а також бажані шляхи їх розвитку з урахуванням досвіду 

європейських країн. 

1069 

М 91 

33 

Мурашко М.І. Довідник для підприємців-роботодавців та працівників відділів кадрів 

підприємств, установ і організацій: Практ. питання реалізації положень законодав. та нормат. 

актів, що пов`язані з трудовим законодавством. - 5-е вид., переробл., доп. – К.: Компас, 2000. – 

204 с. 

Матеріал ґрунтується на Кодексі законів про працю України, інших законодавчих та 

нормативних актах, що стосуються регулювання праці найманих працівників станом на 1 

березня 2000 року. З метою надання допомоги працівникам відділів кадрів у практичному 

вирішенні окремих питань у довіднику наводяться численні приклади і зразки оформлення 

документів. 

3111 

Н 17 

33 

Надія і житло для дітей в Україні. – К., 2001. – 15 с. 

1006 

Н 32 

33 

Настільна книга неприбуткових організацій / За ред. А.Ткачука. – К.: Інститут громадянського 

суспільства, 2000. – 274 с. 

338; 526 (ІПСП) 

Н 35 

33 

Національна виставка "Милосердя 2000": Каталог. – К., 2000. – 28 с. 

471 

Н 57 

33  

Неурядові дослідницькі організації Центральної та Східної Європи: Довідник: Інформація 

станом на 1 вересня 1998 року. – К., 2000. – 290 с. 
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Відбір дослідницьких установ для цього довідника здійснено на основі глибоких досліджень з 

урахуванням оцінок експертів з Центральної, Східної і Західної Європи та США. Дому 

Свободи була також надана інформація програмою “Мережа демократії”, фахівцями 

Агентства міжнародного розвитку США, приватних фондів та громадських організацій 

регіону. У цілому вибір організацій було здійснено за такими ознаками: 1) сфера діяльності, 2) 

тип діяльності. 

603 

Н 67 

33 

Німецько-українські партнерські ініціативи: Двомовний довідник / Фонд ім. Фрідріха Берта, 

Регіональне Представництво в Україні та Білорусії; Ред. І. Головко. – К.: Вид-во „Заповіт”, 

2006. – 412 с. 

У пропонованому двомовному довіднику представили себе німецькі та українські партнерські 

ініціативи, чия діяльність спрямована на співпрацю, порозуміння та конкретну допомогу. 

4251 

Н 83 

33 

Нормативно – правова база діяльності громадських молодіжних організацій. – К.: Четверта 

хвиля, 2001. – 388 с.  

Збірник містить законодавчо-нормативні акти (станом на 1.07.2001 р.) з питань молодіжної 

політики України та підтримки молодіжних громадських організацій, національні програми, 

спрямовані на соціальний розвиток і захист дітей та молоді та статутно-нормативні документи 

Українського національного комітету молодіжних організацій. 

867 

Н 83 

33 

Нормативно-правова основа діяльності молодіжних громадських організацій: Посібник для 

лідерів молодіжних НУО / Авт. Т.Логінов, В.Купрій. – К., 2002. – 61с. 

Видання підготовлено в межах проекту “Нова хвиля”: створення  та навчання мережі дитячих 

та молодіжних організацій України. 

2473; 281 (ІПСП) 

О-16 

33 

Обличчям до обличчя: Журнал для громадських організацій. – 2000. - №2. – 44 с. 

У номері: Новий цивільний кодекс для НДО: корисні зміни; Підтримка розвитку недержавних 

організацій України; Проект розвитку громадського суспільства. 

956 

О-28 

33 

Общее управление НКО. Курс лекций. Книга 1. -  М., 2002. -  340 с. 

4495 

О-28 

33 

Общее управление НКО. Курс лекций. Книга 3. -  М., 2002. -  288 с. 

4451 

О-28 

33 
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Общественные советы, как механизм участия общественности в работе государственных 

органов: Сборник материалов / Под ред. Н. Боржелли, А. Ткачука. – К.: «МП Леся», 2004. – 

158 с. 

Задача сборника – представить заинтересованным лицам примеры нормативных документов, 

создающих основу для эффективных консультаций государственных органов с 

общественностью и участия общественности в работе выборных и исполнительных органов 

государства через общественные советы. 

3863 

О-28 

33 

Общественные центры снижения вреда для уязвимых к ВИЧ групп населения: опыт, практика, 

перспективы. – К.: МБФ «Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине», 62 с. 

Публикация подготовлена и издана в рамках программы «Поддержка профилактики ВИЧ и 

СПИД, лечения и ухода для наиболее уязвимых групп населения в Украине», поддержанной 

Глобальным фондом для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией. 

б/н (ІПСП) 

О-28 

33 

Общественные центры снижения вреда для уязвимых к ВИЧ групп населения: опыт, практика, 

перспективы. – К., 2009. – 62 с. 

б/н (ІПСП) 

О 75 

33 

Особливості формування світоглядної позиції особистості в умовах дитячого об‘єднаннях : 

монографія / О. В. Безпалько, О. В. Касьянова та ін.. ; наук. ред. Т. К. Окушко. – Кіровоград : 

«Імекс – ЛТД». – 260 с. 

У змісті монографії висвітлено історико – педагогічні аспекти розвитку дитячого руху в 

Україні і світі, теоретико – методичні аспекти формування світоглядної позиції підлітків у 

дитячих об’єднаннях, практичний досвід діяльності всеукраїнських дитячих громадських 

організацій. 

1606 

О-64 

33 

Органи міської виконавчої влади та громадськість: Співпраця в обговоренні проектів рішень. 

Матеріали Всеукраїнського семінару (М.Київ), 13 липня 2001 р.) / Центр “ Демократія і 

розвиток”. - К., 2001. –82 с. 

2543 

О-64 

33 

Организации, работающие в области ВИЧ/СПИД в Украине. Справочник – К., 2006 

б/н (ІПСП) 

О-64 

33 

Организации, работающие в области ВИЧ/СПИД в УКРАИНЕ: Справочник / Международный 

Альянс по ВИЧ / СПИД. – К., 2001. – 292 с. 

Данный справочник составлен информационно-ресурсным центром Международного Альянса 

по ВИЧ/СПИД с целью развития продуктивного сотрудничества между общественными, 

государственными и международными организациями, работающими в области ВИЧ/СПИд в 
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Украине, а также для повышения информированности людей, затронутых эпидемией ВИЧ, о 

существующих услугах. 

; 8821953; 3359 

О-64 

33 

Организации, работающие в сфере противодействия ВИЧ/СПИД в Украине. (Справочник). : 6-

е издание. – К.: МБФ «Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине», 2012. – 575 с. 

1458 (ІПСП) 

О-34 

33 

Організація діяльності громадських організацій, які надають допомогу хворим дітям. – К., 

2007. – 96 с. 

Запропонований методичний посібник містить рекомендації щодо створення та діяльності 

громадських організацій, які опікуються дітьми з особливими потребами в Україні. 

4531 

О-75 

33 

Основи створення неурядової організації та управління нею. – К., 1997. – 41 с. 

2574 

О-91 

33 

Офіційна Україна сьогодні. – К., 2003. – 676 с. 

В книжці вміщено контакті відомості про керівний склад центральних, регіональних та 

місцевих органів державної влади України. 

3123 

П 12 

33 

Public relations: для громадських (недержавних організацій): Практичні поради на щодень / 

Укл. А.Куліш; Українська освітня програма ринкових реформ. – К., 2001. – 80 с. 

Ця брошура допоможе усунути всі “недогляди”, зміцнити інформаційний статус вашої 

Організації, налагодити стійкі зв’язки з населенням, громадськістю, владою та партнерами. 

1501 

П 26 

33 

Первая Конференция Региональной Скаутской Организации. 11-12 мая 2001 года, Минск, 

Республика Беларусь. – Региональное Бюро Евразии Всемирного Скаутского Бюро: Ялта-

Гурзуф, 2001. – 66 с.  

б/н (ІПСП) 

П 27 

33   

Перспективи діяльності громадських організацій з надання соціальних послуг: Для керівників 

місцевих органів виконавчої влади та громадських організацій. - К., 2000.- 75 с. 

Практичний посібник підготовлено групою фахівців Тасіс - проекту « Підтримка розвитку 

політики надання соціальної допомоги та послуг в Україні» і Міністерства праці та соціальної 

політики в Україні. Завдання посібника - надання методичної допомоги керівникам місцевих 

органів виконавчої влади та провідним спеціалістам соціальної сфери, а також представникам 

громадських організацій. 

605; 510 
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П  30 

33 

Петрочко Ж.В. Формування правової культури особистості в дитячому громадському 

обєднанні / Ж. В. Петрочко: [наук.-метод. посіб. ]. 2009. 142 с.  

У даному посібнику представлено науково-методичний матеріал з питань функціонування 

дитячого об’єднання щодо формування правової культури особистості. 

963 (ІПСП) (2 екз.) 

П 50 

33 

Поліщук Ю.Й. Соціально-педагогічна діяльність сучасних громадських молодіжних об’єднань 

в Україні. Монографія. – Тернопіль, 2005 – 432 с. 

У монографії розглядаються теоретико-методичні засади соціально-педагогічної діяльності 

сучасних громадських молодіжних об’єднань України. 

988 (ІПСП) 

П 59 

33 

Порадник для неурядових організацій. – Львів, 1999. – 192 с. 

571 (ІПСП) 

П 61 

33 

Пособие по организационному развитию. Практическое руководство по содействию развитию 

некомерческих организаций – Минск, 2003. – 47 с. 

672 (ІПСП) 

П-69 

33 

Правове регулювання фондів: Іноземний досвід / Упор.: А. Ткачук; Міжнародний Центр 

Некомерційного права. – К.: Інститут громадянського суспільства, ТОВ „ІКЦ ЛЕСТА”, 2004. – 

80 с. 

У збірнику вміщено переклади російською мовою законодавчих актів багатьох європейських 

держав, що регулюють правовий статус, порядок створення та діяльності особливого виду 

юридичних осіб, що створюються без мети отримання прибутків – фондів. 

3865 

П-69 

33 

Практичні поради НПО з питань правового регулювання  / О.Винников, І.Воляник, Р.Краплич 

та ін. – К., 2004. – 194 с. 

117 (ІПСП) 

П 75 

33 

Принципи законів про громадські організації – К., 1998. – 140 с. 

501 (ІПСП) 

П 79 

33 

Проект на підтримку розвитку неурядових організацій в Україні  (Інформаційно-довідникові 

матеріали).-Київ: Творчий центр «Каунтерпарт», 2001. – с146. 

1329 

Р 17 

33 
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Развитие возможностей НПО 

б/н 

Р-17 

33 

Разработка проекта:Методические рекомендации / Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД; Ред. 

Т.Дешко.- К., 2002. - 94 с. 

2119 

Р 32 

33 

Регуляторна політика для неурядових організацій. Путівник. \ За ред. Д.В.Ляпіна та 

К.М.Ляпіної. – К., 2008. – 44 с. 

Брошура адресується тим, від кого залежить і ким вимагається прозорість та ефективність 

державної влади представниками бізнес-асоціацій, незалежних аналітичних центрів та 

неурядових організацій. 

б/н (ІПСП) 

Р 11 

33 

Річний звіт  МФВ  2001рік.с. 178 

б/н (ІПСП) 

Р 49 

33 

Річний звіт 1 липня 2011 – 30 червня 2012+ 

б/н (ІПСП) 

Р 56 

33 

Річний звіт ВБО «Українського фонду «Благополуччя дітей» за 2009 р. – К., 2010. – 27 с. 

б/н (ІПСП) 

 

Р 68 

33 

Роль взаимодействия общественного сектора и власти в развитии гражданского общества 

столицы.  

Материалы конференции и круглых столов. – М., 2006. – 64 с. 

б/н (ІПСП) 

Р 68 

33 

Роль взаимодействия общественного сектора и власти в развитии гражданского общества 

столицы.  Материалы конференции и круглых столов. – М., 2006. – 64 с. 

б/н (ІПСП) 

С 12 

33 

Савченко О. Неприбуткові організації: податковий та бухгалтерський облік. – 4-те вид., 

перероб. і доп. – Х.: Фактор, 2002. – 132 с. 

У книзі висвітлені питання, пов’язані з обліком фінансово-господарської діяльності 

неприбуткових організацій. Викладено принципи віднесення організацій та установ до 

розряду неприбуткових організацій та установ, порядок їх реєстрації. 

2534 
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С 17 

33 

Самодіяльні громадські об’єднання і рухи: Бібліографічний покажчик на допомогу 

ідеологічним кадрам та активу / Підгот. Л.В. Груніна. - К., 1990. – 79 с. 

119 

С 17 

33 

Саморегулирование в некоммерческом секторе. Сборник материалов – К., 2003. – 65 с. 

С сборнике материалов представлены документы по саморегулированию из стран, где 

некоммерческий сектор только развивается, а также стран, геде некоммерческий сектор 

чрезвычайно развит и имеет богатый опыт саморегулирования. 

б/н (ІПСП) 

С 23 

33 

Сборник документов Всемирной организации скаутского движения. – 1991. 

б/н (ІПСП) 

С 34 

33 

Сидоренко О.І. Зв’язки з громадськістю: Як їх встановлювати і підтримувати?: Навч. – метод. 

посіб. – 2-е вид. / О.І. Сидоренко, Н.М. Сидоренко. - К.: Центр інновацій та розвитку, 1998. – 

100с. 

У посібнику йдеться про те, як налагоджувати зв’язки з громадськістю та підтримувати їх. Він 

стане в нагоді будь – кому, хто хоче самостійно опанувати мистецтво налагоджувати взаємо 

порозуміння з громадськістю. 

793 

С 41 

33 

Сич О.М. Пласт: нарис витоків, історії, сьогодення. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 1999. – 76 

с. 

б/н (ІПСП) 

С 54 

33 

Создание общественной организации: шаг за шагом – Одесса, 2002. – 40 с. 

б/н (ІПСП) 

С 69 

33 

Соціалістичний Конгрес молоді: документи по оргроботі. – К., 2000. – 56 с. 

512 

С 74 

33 

Справочник организаций, работающие в области ВИЧ/СПИД в Украине – К., 2009. – 509 с. 

б/н (ІПСП) 

С 74 

33 

Справочник: Общественные организации, работающие в области репродуктивного здоровья в 

Украине. Кировоград, 2003. – 92 с. 

б/н (ІПСП) 

С 78 
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33 

Стандарти. Посібник для громадськиї організацій – К., 2001. – 60 с. 

3079 

С 78 

33 

Створення сприятливих умов для благодійництва в Україні: Матеріали круглого столу / 

Міжнародний фонд “Відродження”. – К., 2001. – 28 с. – (Проект “Ініціатива зміни 

законодавства “Третього сектора”. 

792 

С 78 

33 

Створення та функціонування Дорадчого комітету / Реформування системи муніципального 

управління через передачу частини управлінських функцій неприбуткових організацій. – 

Івано-Франківськ, 2001. –16 с. 

Автори збірника сподіваються, що досвід та методики, напрацьовані на прикладі 

стратегічного планування м. Івано - Франківська зможуть бути поширені та використані в 

інших регіонах України для вирішення більш широкого спектру проблем. 

1060 

С 83 

33 

Стратегія і тактика комунікацій із громадськістю для організацій третього сектора: 

Методичний посібник / За ред. В.Г. Королька; Фонд „Інтелектуальна перспектива”. – К., 2003. 

– 216 с. 

У методичному посібнику висвітлюється широке коло питань, пов’язаних із сутність 

соціального інституту , теорією, методологією, методикою та практикою комунікацій із 

громадськістю. 

б/н ; 3708 

С 89 

33 

Сущность характеристики Скаутинга. – Всемирная Организация Скаутского Движения. 

МООДиМ «Новая цивилизация» / Пер. с анг. А. Ткачева. – М.: 1999. – 36 с. 

б/н (ІПСП) 

Т 48 

33 

Ткачук А. Законодавство для третього сектору: проблеми правового регулювання. / Інститут 

громадянського суспільства. – К.: ТОВ „ІКЦЛЕСТА”, 2003. – 43 с. 

В цій роботі коротко викладено основні проблеми, які часто гальмують розвиток та 

становлення громадянського суспільства і які базовані як на недостатньо розвинутому 

законодавстві для третього сектора, так і на небажанні посадовців державних органів, від яких 

залежить практика застосування законодавства, застосовувати норми закону в інтересах, а не 

всупереч, громадянським ініціативам. 

3874 

Т 48 

33 

Ткачук А. Неприбутковий некомерційний сектор в Україні: законодавче забезпечення. - К.: 

Інститут громадянського суспільства,1997. –51 с. 

Ця робота є дослідженням українського законодавства, що регулює питання створення та 

діяльності організацій неприбуткового, некомерційного, недержавного сектору. Це щорічний 
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збірник оглядів законодавства країн Європи по певних галузях права, зокрема законодавства, 

що відноситься до некомерційного сектору. у цьому виданні зроблена спроба аналізу 

основних законодавчих актів України, що діють сьогодні і створюють правове поле для 

неприбуткових організацій. особлива увага звернена на питання утворення та легалізації 

організацій, порядок їх діяльності та фінансової звітності. 

225 

Т 66 

33 

Третий сектор, или благотворительной для «чайников» - М., 1997. – 191 с. 

632 (ІПСП) 

У 11 

33 

У світі гайдингу: Посібник для організації роботи з дівчатами та жіночою молоддю / Під заг. 

ред. А.В. Гулевської. - К.: "Манускрипт", 1998. – 128 с.  

Книга Асоціаціі Гайдів України, яка присвячена виникненню і розвитку гайдівського руху у 

світі та в Україні. Ця книга складається з двох частин: Перша - присвячена історії та 

принципам гайдівськьго руху. Друга - практичні ідеї щодо організації роботи з дівчатами. 

295 

У 45 

33 

Український форум благодійників «Благодійний аукціон: досвід практиків». - К., 2009. 

б/н (ІПСП) 

У 45 

33 

Український форум благодійників. Звіт про діяльність (2005-2007 рр.) 

б/н (ІПСП) 

У 66 

33 

Управление человеческими ресурсами НКО. Курс лекций. Книга 2. -  М., 2002. -  332 с. 

4494 

Ф 79 

33 

Формування іміджу органів місцевого самоврядування та громадських організацій за 

допомогою засобів масової інформації: Матеріали тренінгу / Упор. К. Рубель, Л.Черняк, 

О.Сидоренко. – К.: Центр інновацій та розвитку, 1998. – 94 с. 

Матеріали тренінгу підготовлені відповідно до програми семінару “ Формування іміджу 

органів місцевого самоврядування та громадських організацій”. У ньому подано практичні 

вправи, завдання, методику проведення дідових ігор, які розвивають професійні навички 

зв’язків з громадськістю через засоби масової інформації і допомагають учасникам семінарів 

опанувати знання в галузі Public Relations. 

794 

Ф 79 

33 

Формування світоглядної позиції підлітків у дитячих об'єднаннях : Матеріали Міжнародної 

науково-практичної конференції (м. Київ, 16-17 листопада 2011 р.) - Ін-т проблем виховання, 

НАПН України, 2011. - 158 с. 

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвячено актуальним проблемам 

формування світоглядної позиції підлітків в дитячих об'єднаннях, реалізації виховного 
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потенціалу дитячих об'єднань як суб'єктів соціального виховання підростаючих особистостей, 

розвитку дитячого руху як соціально-педагогічного феномену. 

1339 (ІПСП) 

Х 11 

33 

Хто є хто в молодіжній політиці України. Рік 2005. Всеукраїнський довідник. – К.: 2005. – 200 

с. 

Оновлений довідник „Хто є хто в молодіжній політиці України” подає найповнішу 

інформацію про сучасний молодіжний рух в Україні та діяльність органів влади, які формують 

державну молодіжну політику і сприяють її реалізації. 

4280 

Ч 75 

33 

Чотири кроки до успіху: посібник з менеджменту для неурядових організацій. – К., 2005. – 248 

с. 

б/н (ІПСП) 

Щ 92 

Що таке YMCA? Посібник для волонтерів, лідерів та керівництва. – К.: ВСМГО 

«Християнська Асоціація Молодих Людей України», 2008. – 34с. 

б/н (ІПСП) 

Ю 85 

33 

Юрьев С.С. Правовое регулирование деятельности некоммерческих организаций в Российской 

Федерации. - М.:"БИНОМ",1999. – 247 с. 

В работе раскрываются история правового регулирования некоммерческих 

организаций(НКО), общие и специальные юридические нормы, касающиеся деятельности 

НКО, представлен полный хронологический перечень законодательных и подзаконных актов 

федеральных органов государственной власти России, относящихся к НКО, за период с 1 

декабря 1991 года, по 1 декабря 1999 года. 

34 

Я 44 

33 

Як спілкуватися із засобами масової фнформації: посібник для громадських організацій – К., 

2000. – 90 с. 

995 

Я 44 

33 

Як стати відомим...: Практ.посіб.із зв’язків з громадкістю для представників громад.та 

благод.орг. / Упор. О.Чередайко. – К., 2003. – 2003. – 96 с. 

У посібнику подано теоретичні та практичні аспекти зв’язків з громадкістю для громадських 

та благодійних організацій, зокрема розглянуто логічну схему планування зв’язків з 

громадкістю, особливості й технології роботи з журналістами різних видів засобів масової 

інформації. 

207 (ІПСП) 

 

О61 

33 

Опікунська рада при закладі охорони здоров’я : як створити й організувати ефективну 
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роботу. Інформаційно-методичний посібник / автори: І.Головончук, Д.Непочатова, 

Л.Сідєьнік; за заг. ред. Л.Сідєдьнік  - К., 2013. – 64 с. 

 

Посібник надає інформацію, як побудувати ефективну систему управлінням закладом 

та отримати значні переваги від грамотного використання такого інструменту 

залучення додаткових ресурсів на потреби медичного закладу ,як опікунська рада 

1534 

Б68 

33 

Благодійність за правилами : принципи, основні засади, практичне застосування / 

Автори-упорядник: А. Гулевська – Черниш ,К.Ржевська,  Л.Ярошенко – К.: Абетка 

благодійності, 2013. – 60 с. 

 

Дана публікація має на меті ознайомити представників благодійних організацій з 

українським досвідом та рекомендаціями щодо впровадження Європейських принципів 

Ефективної роботи для благодійних фондів. 

б/н 

Н29 

33 

НУО та медія :  кроки назустріч / упоряд. Т. Вахненко. – К.: вид. дім «КМ Академія». , 

2003. – 67 с. 

 

У посібнику подано практичні поради щодо налагодження ефективної співпраці 

представників НУО з медіа задля просування своїх ідей та інтересів. 

б/н 

 

33  

Розвиток дитячого руху в Україні ( початок XX ст.. – середина 30-х років XX ст.. ) : 

монографія / Н. М. Коляда. – Умань : ПП Жовтий, 2012. – 407 с. 

До наукового обігу введено маловідомі та раніше не відомі архівні документи, історичні 

факти, пов’язані з історією дитячого руху в Україні у досліджуваний період;  ідеї та 

соціально-педагогічні концепції щодо досліджуваного явища. 

1557 

 

33 

Збірка статей з історії українського скаутингу. / Упоряд.  Колобова Я. В. – К.: ПП 

«Видавництво «Стародавній Світ», 2013. – 312 с. 

У пропонованому виданні зібрані статті з історії українського скаутингу. Статті 

відображають різні погляди на розвиток скаутського руху у сучасній Україні. Історичні 

процеси державотворення та роль скаутів у цих подіях. 

1564 

 

 

34. Досвід соціальної роботи закордоном 

Г 70 

34   

Горшкова О.А. Опыт социальной работы за рубежом: Краткий курс лекций. - М.: СТИ, 1999. – 

92 с. 
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В курсе лекций раскрываются основные теоретические концепции социальной работы в 

различных странах мира, описываются принципы и методы социальной защиты населения, 

социальные технологии работы с пожилыми людьми, инвалидами, семьями, женщинами, 

подвергшимся насилию и т.д. 

54; 266 

Г 72 

34 

Государственная политика России и Великобритании по реализации социальных прав и 

гарантий граждан: Материалы научно-практической конференции (12-13 сентября 2000г.). - 

М.: Социально- технологический институт МГУС, 2001. – 271 с. 

3097 

З-35 

34 

Зарубежный и отечественный опыт социальной работы: Учеб. пособ. / Под ред. А.Н. 

Дашкиной, Е.И. Холостовой. - М.: Социально-технический институт, 1999. – 263 с. 

Материалы описывающие зарубежный и отечественный опыт социальной работы разделены 

на три части. Первая часть содержит теоретико-методологические основы социальной работы. 

Во второй части даны указания по подготовке специалистов по социальной работы. Третья - 

обучающие технологии в области подготовки кадров для социальной работы. 

55 

К 59 

34 

Козлов А. А. Социальная работа за рубежом: состояние, тенденции, перспективы: Сборник 

научных очерков. – М.: Флинта: Московский психолого-социальный институт, 1998. – 224с. 

В данный сборник включены научные статьи, посвященные осмыслению международного 

опыта социальной работы как отрасли научного знания, социокультурного общественного 

института и одной из разновидностей социального действия, тесно связанной с соцеальной 

политикой, практикой и соцеальным развитием общества.  

4298 

К 63 

34 

Комплексный подход к изучению проблем выпускников учреждений социального попечения в 

Восточной Европе и Великобритании: Учеб. пособ. / Под ред. В. М. Чубаров. – М., 2002. – 86 

с. 

Основное внимание в данном курсе уделяется вопросам повышения уровня знаний, полезных 

для практической работы. 

3413 

Л 45 

34 

Леннеер-Аксельсон Б. Психосоциальная помощь населению / Б. Леннеер-Аксельсон, И. 

Тюлефорс. - М., 1998. – 231 с. 

Книга посвящена сравнительно новому направлению современной социальной работы - 

оказанию психосоциальной помощи населению, а также отличию ее от психотерапии и 

психоанализа. В монографии изложены как теоретико-методологические, так и методико-

технологические стороны этой профессиональной деятельности. 

289 

О-26 

34 
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Обучение социальной работе в России. Програмы и технологии. Ч 3: Психология в обучении 

социальной работе – М., 1998. – 280 с. 

4583 

О 28 

34 

Общественная помощь в Польше. Система, локальные решения, эдукация. – 23 с. 

Структура: - актуальные общественные проблемы в Польше и стратегия их решения в 

сознательности общества. система общественной опеки в Польше. Общественная помощь 

государственных учреждений и организаций, не связанные с правительством. социальная 

работа и общественная помощь в Белостоке. система общественной помощи семье в 

белостокской среде. эдукация общественных педагогов и социальных работников в Польше. 

концепция образования общественных педагогов в Коллегии в Белостоке. проект "Совместная 

наука" как область сотрудничества между Коллегией в Белостоке и Дармштадт. 

482 

Р 17 

34 

Развитие социальной реабилитации в России. - М., 2000. - 176с.  

41 

Т 78 

34 

Трудотерапия в Великобритании и Франции / Под ред. А.Н. Дашкиной. - М., 2000.– 177 с. 

Предлагаемое учебное пособие знакомит социальных работников с одним из приоритетных 

направлений в работе социальных и медицинских учреждений - оккупационной терапией. 

Оккупационная терапия - деятельностная терапия, активная форма восстановления и 

сохранения здоровья и возвращения человека к нормальному социальному 

функционированию, интеграции его в общество. 

24 

У 67 

34 

Управление здравоохранением. – 2002. – № 2. - 118 с. 

Этот номер посвящен вопросам адвокации репродуктивного здоровья населения России. 

3412 

Ш-34 

34 

Швеция: Обор. – М., 1996. – 18 с. 

187 

 

35. Соціальна робота з військовослужбовцями. 

А 83 

35 

Армия добра: Информационный бюллетень. – 2000. - №4(16). – 26 с. 

1333 

В 42 

35 

Військово-патріотичне виховання молоді: Нормативно-правова база: Рекомендації / 

Закарпатський центр соціальних служб для молоді. – Ужгород, 2001. –  87 с. 

Працівники військкоматів, центрів соціальних служб для молоді, навчальних закладів та 

інших структур, що займаються військово-патріотичним вихованням молоді, отримають 
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практичні рекомендації щодо проведення масових заходів серед допризовної молоді з метою 

популяризації служби у лавах Збройних Сил України і підготовки до неї допризовної молоді. 

951 

М 54 

35 

Методики психологічних досліджень особистості військовослужбовців та військового 

колективу. - К.: УДЦССМ, 2001. - 64 с. 

Представлені у збірці методики рекомендовано заступникам командирів військових частин з 

виховної роботи (Осипов В.Б.,Вернодубов М.П. Управление адаптацией молодежи й 

военнослужащих к службе в армии. Методическое пособие, Одеса, 1995 г.), допоможуть 

дослідити психологічні якості та стан соціальне - побутових умов життя військовослужбовців, 

стосунків у військовому колективі з метою попередження негативних явищ. Дана збірка 

розрахована на психологів центрів ССМ для використання в роботі з військовослужбовцями. 

328 (ІПСП) 

О-64 

35 

Організація виховання підлітків, що потребують особливого педагогічного контролю в умовах 

військово – патріотичного табору: Методичні рекомендації / Дніпропетровський обласний 

центр соціальних служб для молоді. – Дніпропетровськ, 2001. – 19 с. 

В збірці показується, що може бути досягнуто підлітками, якщо їх діяльність організована, а їх 

успіх та невдачі переживаються не тільки ними особисто, але й тими дорослими, які 

знаходяться поряд. 

1000 

П 59 

35 

Поради солдату: Для надання допомоги військовослужбовцям строкової служби в захисті 

своїх прав / Уклад.: О.В. Сасько, О.А. Чумак, М.П. Вернодубов; Під ред. О.Г. Процепка. – К.: 

ДЦССМ, 2003. – 52 с. 

3712 

С 69 

35 

Социальная поддержка военнослужащих, уволенных в запас, и членов их семей: опыт России 

и Великобритании / Ред. Э.А. Манукьян; Российско-Европейский Фонд; Министерство 

обороны Великобритании. – М.: Социально-технологический ин-т МГУС, 2001. – 208 с. 

В книге анализируются данные мониторинговых исследований по экономическому и 

социальному положению военнослужащих, уволенных в запас, процессы их адаптации в 

гражданской жизни, отечественный и зарубежный опыт социальной работы с этой группой 

населения. Книга может быть полезной для специалистов социальной сферы, а также в 

качестве учебного пособия для студентов социального профиля. 

831 

С 69 

35 

Соціальна робота з допризивною та призивною молоддю, військовослужбовцями, 

службовцями за призовом та юнаками, які звільняються з лав Збройних Сил України / Упор. 

Хоменко Л.В. – К., 1999 – 44 с. 

226; 143 

Т 38 

35 
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Технології соціальної роботи з військовослужбовцями: Інформаційно-методичний збірник / 

Упор. І.В. Пєша. – К.: ДЦССМ, 2003. – 335 с. 

У збірнику представлені матеріали щодо соціальної роботи з призовною молоддю, 

військовослужбовцями строкової служби, молодими людьми що звільнилися із Збройних сил 

України, апробовані спеціалістами центрів соціальних служб для молоді. 

3525 

Я 31 

35 

Ягупов В.В. Морально-психологічне забезпечення: курс лекцій. – К., 2002. – 349 с. 

3491; 3259; 3719 

 

36. Релігійні основи соціальної роботи. 

П 57 

36 

Попова М.А. Фрейдизм и религия - М., 1985. – 200 с. 

2080 

Р-36 

36 

Религия и общество: Хрестоматия по социологии религии / Сост. В.И. Гараджа, Е.Д. Руткевич. 

- М.: Аспект Пресс, 1996. - 775 с. 

В хрестоматию включены классические тексты и работы наиболее авторитетных современных 

социологов. Ряд текстов впервые появляется в хрестоматии в переводе на русский язык. 

Помимо работ специалистов-социологов публикуются фрагменты текстов историков, 

философов, психологов, необходимые для понимания ряда пограничных проблем социологии 

религии. 

1883 

 

37. Дисертації 

02.00.04 – соціальна структура, соціальні інститути та процеси 

37 

Рупасов Н. Ю. Интернет-технологии как социальный механизм взаимодействия субъектов 

образования в развитии регионального университета: дис. … канд. социол. наук : 02.00.04 / 

Рупасов Николай Юрьевич – Екатеринбург, 2004. – 151 c. – Елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37  

07.00.02 – всесвітня історія 

37 

Ткаченко В. В. Деятельность государственных и общественных организаций и учреждений по 

формированию ценностных ориентаций студенческой молодежи в конце ХХ – начале ХХІ 

века (на материалах Костромской, Ивановской и Ярославской областей) : дисс. … кандидата 

ист. наук : 07.00.02 / Ткаченко Виктор Викторович. – Кострома, 2004. – 244 с. – Друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

 

08.00.05 – економіка та управління народним господарством 

37 

Бондаренко Ю. Р. Оценка социальных проектов и программ как инструмент эффективного 

управления негосударственной некоммерческой организацией : дис. кнд. нук : 08.00.05. – 

Ставрополь: РГБ, 2006 – 190 с. -  друк. вар. 
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 (Из фондов Российской Государственной Библиотеки) 

б/н (ІПСП) 

37 

Корзников И. А. Организация разработки и реализации региональных инновационных 

проектов в здравоохранении :На примере проекта телемедицины Алтайского края : дис. ... 

канд. экон. наук : 08.00.05 / Корзников Игорь Александрович - Барнаул, 2005 - 111 c. – друк. 

вар. 

б/н (ІПСП) 

 

13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки 

37 

Абсалямова А. Г. Развитие межнациональных отношений студенческой молодежи в системе 

высшего педагогического образования : дис. доктора пед. наук : 13.00.01 / Абсалямова Амина 

Габдулахатовна. – Уфа, 2007. – 483 c. -електр. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Акутина С. П. Воспитание нравственных ценностей у старшеклассников как направление 

деятельности классного руководителя в условиях целостного учебно-воспитательного 

процесса: дис. …канд. пед. наук: 13.00.01 / Акутина Светлана Петровна. – Нижний Новгород, 

2003. – 228 с. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Антонелене Э. Н. Воспитание культуры здоровья ребенка в условиях инновационного 

образовательного учреждения : дис. канд. пед. наук : 13.00.01 / Антонелене Элеонора 

Николаевна – Ставрополь, 2006. – 207 c. – елект. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Архипов В. И. Развитие познавательной самостоятельности студентов в процессе усвоения 

учебных грамматических понятий: дис. канд. пед. наук : 13.00.01 / Архипов Владимир 

Иванович – Казань, 2007. – 205 c. - електр. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Белова Л. П. Социальная активность сельской школы: дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / 

Белова Людмила Павловна. – Тюмень, 2006. – 176 с. – елект. вар.  

б/н (ІПСП) 

37 

Бережная О. В. Психолого-педагогическое сопровождение детей-сирот как средство их 

социализации : дис. канд. пед. наук : 13.00.01 / Бережная Ольга Владимировна – Ставрополь, 

2005. – 190 c. Електр. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Бережная О. Н. Развитие речи старшего дошкольника как средство социальной адаптации : 

дис. канд. пед. наук : 13.00.01 / Бережная Ольга Николаевна. – Ставрополь, 2005. – 209 c. – 

ефект. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Білецький О. А. Розвиток народної освіти у Катеринославській губернії (друга половина ХІХ – 

початок ХХ століття) : дис.. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Білецький Олексій Анатолійович. – 
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Луганськ, 2009. – 203 c.  – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Бондаренко В. А. Воспитательная среда детского санатория как средство социальной 

адаптации детей : дис. канд. пед. наук : 13.00.01 / Бондаренко Виктория Артемовна. – 

Ставрополь, 2005. – 225 c. – елект. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Бондаренко В. И. Социально педагогическая деятельность «открытой» школы в 

поликультурной среде: дис. …канд. пед. наук: 13.00.01 / Бондаренко Валентина Ивановна. – 

Ставрополь, 2006. – 174 с. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Быкова Н. Г. Формирование культуры здорового образа жизни детей старшего дошкольного 

возраста в дошкольном образовательном учреждении «открытого» типа : дис. канд. пед. наук : 

13.00.01 / Быкова Наталия Григорьевна. – Ставрополь, 2005. – 182 c.- електор. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Бычкова Н. И. Социальное обучение взрослых в условиях неформального образования дис. … 

доктора пед. наук : 13.00.01 / Бычкова Наталья Ильинична. – М., 2003. – 322 с.  

б/н (ІПСП) 

37 

Ганченко И. О. Развитие личности педагога в системе непрерывного профессионального 

самообразования : дис. док. пед. наук : 13.00.01 / Ганченко Игорь Олегович. – Крапснодар, 

.2004. – 342 c. - елект. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Григорьянц С. В. Формирование профессионального самоопределения подростков в процессе 

технического творчества : дис. канд. пед. наук : 13.00.01 / Григорьянц Сероп Владимирович. – 

Ставрополь, 2005. – 141 c. – елек. вар.  

б/н (ІПСП) 

37 

Гуров Д. В. Педагогические аспекты профилактики правонарушений среди 

несовершенолетних в системе работы органов внутренних дел (на примере Ставропольского 

края) : дис. канд. пед. наук : 13.00.01 / Гуров Данил Валерьевич. – Ставрополь, 2004. – 205 c. – 

елек. вар 

б/н (ІПСП) 

37 

Дзюбан В. В. Социальная защита детей и подростков в деятельности современной школы: дис. 

… канд. пед. наук : 13.00.01 / Дзюбан Валерий Валерьевич. – Брянск, 2002. – 216 с. – електр. 

вар.  

б/н (ІПСП) 

37 

Зенкина С. А. Педагогические условия развития мотивации профессиональной деятельности 

педагога в процессе повышения квалификации: дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Зенкина 

Светлана Анатольевна.  

б/н (ІПСП) 

37 



1022 

 

Змиевская Е. В. Учебная деловая игра в организации самостоятельной работы студентов 

педагогических вузов: дис. …канд. пед. наук: 13.00.01 / Змиевская Екатерина Владимировна. – 

М., 2003. – 169 с. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Козлова Г. Н. Воспитание в системе деятельности отечественной общеобразовательной 

средней школы (первая половина ХХ в.): дис. …докт. пед. наук: 13.00.01 / Козлова Галина 

Николаевна. – Нижний Новгород, 2005. – 364 с. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Когут С.Я. Системи професійної підготовки соціального педагога у вищих закладах освіти 

України і Польщі (порівняльний аналіз):  дис. … канд. пед. наук :   13.00.01 / Когут Світлана 

Ярославівна – Львів, 2005. – 245 с. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Кривдина И. Ю. Интеграция как фактор формирования общетрудовых сельскохозяйственных 

умений у учащихся VI-VII классов сельских школ в процессе трудовой подготовки: дис. 

…канд. пед. наук: 13.00.01 / Кривдина Ирина Юрьевна. – Нижний Новгород, 2003. – 186 с. – 

елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Кураева Д. А. Взаимодействие общеобразовательных и общественных организаций по 

предупреждению девиантного поведения старшеклассников : дис. канд. пед. наук : 13.00.01 / 

Кураева Джульета Анатольевна. – Ставрополь, 2006. – 188 c. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Лифинцева М. В. Содержание и организация воспитательной работы в образовательных 

учреждениях в условиях интеграции социально-педагогической среды (на примере 

медицинского колледжа): дис. …канд. пед. наук: 13.00.01 / Лифинцева Марина Владимировна. 

– Ставрополь, 2004. – 223 с. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Логвиненко Л. М. Содержание и организация начальной профессиональной подготовки 

учащихся в условиях Центра образования: дис. …канд. пед. наук: 13.00.01 / Логвиненко 

Людмила Михайловна. – Ставрополь, 2004. – 207 с. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Лозовая О. Н. Воспитание культуры общения в коллективе старшеклассников профильной 

школы : дис. канд. пед. наук : 13.00.01 / Лозовая Ольга Николаевна. – Ставрополь, 2005. – 221 

c. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Малоокая Ж. Ю. Развитие опыта гражданского воспитания молодежи в США и в России : дис. 

канд. пед. наук : 13.00.01 / Малоокая Жанна Юрьевна. – Ставрополь, 2005. – 200 c. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Матвієнко О. В. Розвиток систем середньої освіти в країнах Європейського Союзу: 

порівняльний аналіз: дис. … доктора пед. наук : 13.00.01 / Матвієнко Ольга Василівна. – К., 
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2005. – 492 c. – елек. вар.  

б/н (ІПСП) 

37 

Матіюк І.О. Інноваційні моделі навчального процесу в сучасній школі (на матеріалах різних 

типів навчально-освітніх закладів України) – 13.00.01 – теорія та історія педагогіки – 

дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 1999 – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Меленець Л.І. Розвиток дошкільних закладів у сільській місцевості України (1945-1991 рр.) : 

13.00.01-загальна педагогіка та історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 2014  

б/н 

37 

Миннигалеева Г. А. Социально-педагогическая работа с пожилыми людьми : дис. канд. пед. 

наук : 13.00.01 / Миннигалеева Гульнара Афрузовна. – М., 2004. – 210 c. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Мирзоян М. В. Педагогические аспекты социальной защиты и поддержки студентов в вузе : 

дис. канд. пед. наук : 13.00.01 / Мирзоян Марине Вагановна. – Ставрополь, 2006. – 180 c. – 

елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Москаленко Н. И. Взаимодействие педагогов и старшеклассников в процессе предупреждения 

отклоняющегося поведения подростков : дис. канд. пед. наук : 13.00.01 / Москаленко Николай 

Ильич. – М., 2003. – 221 c. . 

б/н (ІПСП) 

37 

Мухина Т. Г. Начальная общепедагогическая подготовка как средство формирования у 

старшекласников профессионального интереса к педагогической деятельности (на материале 

профильных педагогических класов) : дис. канд. пед. наук : 13.00.01 / Мухина Татьяна 

Геннадьевна. – Нижний Новгород, 2003. – 338 c. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Найденова Н. Ю. Методы повышения эффективности управления познавательной 

деятельностью учащихся в условиях дистанционного обучения : дис. канд. пед. наук : 13.00.01 

/ Найденова Наталья Юрьевна. – Ставрополь, 2005. – 110 c. – елек. вар. 

 

б/н (ІПСП) 

37 

Нестеренко И. С. Личностно-деятельностный подход в индивидуальной работе с трудными 

подростками в условиях сельской полиэтнической школы: дис. …канд. пед. наук: 13.00.01 / 

Нестеренко Иван Сергеевич. – Ставрополь, 2004. – 208 с. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Пекут М. В. Содержание и организация дополнительного образования слушателей в условиях 

медицинского колледжа как средство их социальной адаптации: дис. …канд. пед. наук: 

13.00.01 / Пекут Марина Валентиновна. – Ставрополь, 2004. – 229 с. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 
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37 

Пеньковских Е. А. Метод проектов в отечественной и зарубежной педагогической теории и 

практике ( на основе сравнительного анализа): дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Пеньковских 

Елена Анатольевна. – Екатеринбург, 2007. – 217 с.  

б/н (ІПСП) 

37 

Петрова Н. Б. Педагогическое наследие Ю. И. Фаусек как опыт реализации системы М. 

Монтессори в отечественной дошкольной педагогике : дис. канд. пед. наук : 13.00.01 / Петрова 

Наталия Борисовна. – Череповец, 2002. – 222 c. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Погребняк Л. П. Организационно-педагогические и правовые факторы в управлении 

общеобразовательной школой: дис. … докт. пед. наук: 13.00.01 / Погребняк Любовь Павловна. 

– Ставрополь, 2004. – 385 с. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Рихтер О. В. Формирование культуры здорового образа жизни воспитанников учреждений 

дополнительного образования в процессе физкультурно-оздоровительной деятельности : дис. 

канд. пед. наук : 13.00.01 / Рихтер Ольга Викторовна. – Ставрополь, 2003. – 221 c. – елек. вар. 

 б/н (ІПСП)  

37 

Сидор І. П. Організаціно-педагогічні умови дозвіллєвої діяльності студентів у педагогічних 

коледжах Великої Британії : дис. канд.. пед. наук : 13.00.01 / Сидор Ірина Петрівна. – 

Тернопіль, 2010. – 306 c. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Соловьева Н. И. Здоровьесберегающая система образования в обеспечении формирования 

культуры здорового образа жизни учащихся : дис. канд. пед. наук : 13.00.01 / Соловьева 

Наталья Ивановна. – Ставрополь, 2005. – 195 c. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Старцева-Тарасова В. И. Социальная работа общеобразовательной школы как средство 

профилактики правонарушений подростков : дис. канд. пед. наук : 13.00.01 / Старцева-

Тарасова Валерия Ивановна. – Ставрополь, 2005. – 203 c. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Стасенко Н. М. Организация внеучебной воспитательной работы в педагогическом колледже: 

дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / Стасенко Наталья Михайловна. – Ставрополь, 2004. – 225 с. 

– елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Степанов С. В. Организационно-содержательные условия взаимодействия методической и 

социально-педагогыческой служб образовательний школы: дис. канд. пед. наук : 13.00.01 / 

Степанов Сергей Владимирович. – Ставрополь, 2003. – 215 c. – елект. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Суховеева Н. Д. Педагогические аспекты преодоления негативних последствий учебных 

факторов риска, отражающихся на здоровье учащихся колледжа: дис. канд. пед. наук : 
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13.00.01 / Суховеева Наталья Демьяновна. – Ставрополь, 2003. – 201 c. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Таточенко Е. В. Специфика организации профориентационной работы в старших классах в 

системе  школа-вуз : дис. канд. пед. наук : 13.00.01 / Таточенко Елена Викторовна. – 

Ставрополь, 2005. – 210 c. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Тирская Е. А. Проектирование учебной деятельности старшеклассников в условиях 

личностно-ориентированного обучения : дис. канд. пед. наук : 13.00.01 / Тирская Екатерина 

Алексеевна. – Омск, 1999. – 151 c. – елек. вар.  

б/н (ІПСП) 

37 

Толстопятова О. А. Психолого-педагогическое сопровождение обучения и развития 

интелектуально одаренных детей в условиях дополнительного общего образования : дис. канд. 

пед. наук : 13.00.01 / Толстопятова Ольга Анатольевна. – Ставрополь, 2004. – 171 c. – елек. 

вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Тоторкулова М. А. Содержание и организация деятельности социального педагога в 

дошкольном образовательном учреждении по преодолению последствий семейного насилля 

над детьми : дис. канд. пед. наук : 13.00.01 / Тоторкулова Марьям Анзоровна. – Ставрополь, 

2005. – 212 c. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Тумоян С. П. Интеграция инфокоммуникационных и педагогических технологий в учебном 

процессе центра образования : дис. канд. пед. наук : 13.00.01 / Тумоян Софья Петровна. – 

Ставрополь, 2005. – 218 c. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Тютина Е. А. Психолого-педагогическое сопровождение детей, больных туберкулезом: дис. … 

канд. пед. наук: 13.00.01 / Тютина Екатерина Алексеевна. – Ставрополь, 2005. – 184 с. – елек. 

вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Ульянченко И. И. Педагогические аспекты социальной реабилитации безнадзорных детей и 

подростков (на примере работы учреждений социального обслуживания населения) : дис. 

канд. пед. наук : 13.00.01 / Ульянченко Иван Иванович. – Ставрополь, 2005. – 203 c. – елек. 

вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Файзуллина Г. З. Квалиметрическое оценивание инновационных педагогических проектов как 

способ повышения их качества : дис. … кандидата. пед. наук : 13.00.04 / Файзуллина Гульнур 

Закиевна. – Ижевск, 1999. – 147 c. 

б/н (ІПСП) 

37 

Фалетрова О. М. Развитие эмоциональной сферы учащихся специальных школ в процессе 

музыкального образования : дис. канд. пед. наук : 13.00.01 / Фалетрова Ольга Михайловна. – 
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Ярославль, 2003. – 191 c. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Черникова И. С. Междисциплинарные объединения учащихся как средство формирования 

толерантности личности в полиэтнической среде лицея: дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / 

Черникова Ирина Станиславовна. – Ставрополь, 2005. – 195 с. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Шеламова Н. В. Система социально-педагогической помощи детям-инвалидам в 

Ставропольском крае: дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / Шеламова Наталья Викторовна. – 

Ставрополь, 2004. – 271 с. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Ященко Е.Ф. Педагогические условия формирования ценностных ориентаций у учащихся (на 

примере літературно-художественного развития): дис. … кандидата. пед. наук : 13.00.01 / 

Ященко Елена Федоровна. – Челябинск, 1996. – 265 c. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

 

13.00.02 – теорія та методика навчання 

37 

Бунакова Т. А. Педагогические условия формирования социально-значимых качеств личности 

студентов в процессе межкультурной коммуникации: дис. канд. пед. наук : 13.00.02 / Бунакова 

Татьяна Александровна – Кострома, 2006. – 161 c. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Воронцов Д. Б. Формирование социальной компетентности подростков группы риска: дис. 

канд. пед. наук : 13.00.02 / Воронцов Дмитрий Борисович – Кострома, 2006. – 214 c. – елек. 

вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Вохмина Н. В. Гражданское самоопределение подростков в деятельности детской 

общественной организации: дис. …канд. пед. наук: 13.00.02 / Вохмина Наталья Валерьевна. – 

Кострома, 2006. – 199 с. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Гелас М. В. Формирование личностных перспектив у старшеклассников: дис. канд. пед. наук : 

13.00.02 / Гелас Марина Вадимовна – Кострома, 2006. – 215 c.  – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Гиголаева Т. В. Формирование у студентов педагогического вуза готовности к реализации 

здорового образа жизни: дис. канд. пед. наук : 13.00.02 / Гиголаева Татьяна Валерьевна – Шуя, 

2006. – 200 c.  – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Гладышева И. О. Педагогические условия воспитания социальной ответственности у 

студентов негосударственного вуза: дис. канд. пед. наук : 13.00.02 / Гладышева Ирина 

Александровна – Кострома, 2006. – 227 c. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 
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37 

Грибцова А. В. Организационно-педагогические условия социализации молодежи в 

деятельности общественных объединений: дис. канд. пед. наук : 13.00.02 / Грибцова Алла 

Владимировна – Кострома, 2006. – 184 c.  – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Грушецкая И. Н. Социально-педагогическое сопровождение досуговой деятельности 

учащихся начального профессионального образования: дис. канд. пед. наук : 13.00.02 / 

Грушецкая Ирина Николаевна – Кострома, 2007. – 184 c. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Гурьянова И. В. Социальное воспитание младших школьников группы риска средствами 

изобразительного искусства: дис. канд. пед. наук : 13.00.02 / Гурьянова Ирина Валентиновна – 

Кострома, 2006. – 217 c. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Колесник Е. В. Развитие навыков грамотного письма на основе неспициальных методв 

обучения в 6 классе: дис. канд. пед. наук : 13.00.02 / Колесник Екатерина Витальевна – М., 

2002. – 272 c. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Кулаков К. В. Педагогические условия реализации и защиты прав воспитанников детского 

дома: дис. канд. пед. наук : 13.00.02 / Кулаков Константин Валентинович – Иваново, 2006. – 

220 c. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Петрова М. С. Анимационная деятельность как средство социального воспитания студентов 

Вуза: дис. канд. пед. наук : 13.00.02 / Петровна Мария Сергеевна – Кострома, 2007. – 170 c. – 

елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Недоводеева Т. А. Воспитание милосердия у студентов медицинского училища: дис. …канд. 

пед. наук: 13.00.02 / Недоводеева Татьяна Александровна. – Кострома, 2006. – 253 с. – елек. 

вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Ноздрина Н. А. Социально-педагогические условия формирования интеллектуальных 

потребностей у современных подростков: дис. …канд. пед. наук: 13.00.02 / Ноздрина Наталья 

Александровна. – Кострома, 2006. – 206 с. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Полоцкая Е. В. Социальное воспитание детей-сирот в православном приюте: дис. канд. пед. 

наук : 13.00.02 / Полоцкая Елена Викторовна – Кострома, 2006. – 246 c. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Сидорина Н. А. Социально-педагогическое сопровождение развития одаренности подростков 

в детском оздаровительном лагере: дис. канд. пед. наук : 13.00.02 / Сидорина Наталия 

Александровна – Кострома, 2006. – 226 c. – елек. вар. 
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б/н (ІПСП) 

37 

Смирнова Н. О. Формирование у младшего школьника ценностного отношения к здоровью в 

физкультурно-оздоровительной деятельности: дис. …канд. пед. наук: 13.00.02 / Смирнова 

Наталия Олеговна. – Кострома, 2006. – 200 с. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Трусова С. С. Организация воспитательной работы с соматически ослабленными детьми в 

лечебно-образовательном учреждении: дис. …канд. пед. наук: 13.00.02 / Трусова Светлана 

Сергеевна. – Кострома, 2006. – 207 с. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Филлипова Н. М. Педагогическое обеспечение общественной самоорганизации учащейся 

молодежи: дис. канд. пед. наук : 13.00.02 / Филиппова Нина Мироновна – Кострома, 2007. – 

213 c. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Холичева А. М. Социально-педагогическое обеспечение разновозрастного взаимодействия 

учащихся в школьных творческих объединениях: дис. …канд. пед. наук: 13.00.02 / Холичева 

Александра Михайловна. – Кострома, 2006. – 201 с. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Хомутова К. В. Информационно-методическое обеспечение деятельности детских 

общественных объединений: дис. канд. пед. наук : 13.00.02 / Хомутова Клавдия Васильевна – 

Кострома, 2006. – 253 c. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Шереметова Г. П. Педагогическое обеспечение социального самоопределения сельских 

школьников в процессе предпрофильной подготовки: дис. канд. пед. наук : 13.00.02 / 

Шереметова Галина Павловна – Кострома, 2006. – 269c. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

 

13.00.03 – корекційна педагогіка 

37 

Бартенева Л. И. Подготовка детей с общим недоразвитием речи старшего дошкольного 

возраста к овладению орфографией: дис. … канд. пед. наук : 13.00.03 / Бартенева Лариса 

Ивановна. – К., 2000. – 201 с. 

б/н (ІПСП) 

37 

Курбанова О. В. Становление и развитие специального образования на Ставрополье: дис. 

…канд. пед. наук: 13.00.03 / Курбанова Оксана Владимировна. – Ставрополь, 2002. – 202 с. – 

елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Огаркина А. В. Выявление предрасположености к дислексии у дошкольников : дис. … канд. 

пед. наук : 13.00.03 / Огаркина Анна Владимировна. – М., 2002. – 229 с. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 
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Сафонкина Н. Ю. Формирование предпосылок становлення слоговой структуры слова у 

школьников пятого года жизни с нарушениеми речового развития : дис. … канд. пед. наук : 

13.00.03 / Сафонкина Наталья Юрьевна. – М., 2003. – 175 с.- елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Тараканова А. А. Логопедическая работа по формированию мыслительных операций в 

системе коррекции дисграфии у младших школьников : дис. … канд. пед. наук : 13.00.03 / 

Тараканова Алла Алексеевна. – Санкт-Петербург, 2001. – 221 с. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Тищенко В. В. Формування інтелектуального компонента мовленнєвої діяльності у розумово 

відсталих дошкільників : дис. … канд. пед. наук : 13.00.03 / Тищенко Владислав 

Володимирович. – К., 1999. – 250 c. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Трофименко Л. І. Формування лексико-граматичної сторони мовлення у дітей п’ятого року 

життя із загальним недорозвитком мовлення: дис. … канд. пед. наук : 13.00.03 / Трофименко 

Людмила Іванівна. – К., 2004. – 196 c. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

 

13.00.04. – професійна освіта 

37 

Бабенко Т. В. Формування естетичного смаку у студентів вищих педагогічних навчальних 

закладів засобами іноземних мов: дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Бабенко Тамара 

Василівна. – К., 2006. – 249 c. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Вайнола Р. Х. Педагoгiчнi засади oсoбистiснoгo рoзвитку майбутньoгo сoцiальнoгo педагoга в 

прoцесi прoфесiйнoї підготовки : дис. … доктора пед. наук : 13.00.04 / Вайнола Ренате 

Хейкіївна. – К., 2009. – 542 с. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Воинова О. И. Проектные технологии обучения общенаучным дисциплинам в системе 

высшего техничного образования: дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Воинова Ольга Игоревна. 

– М., 2008. – 186 с. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Діденко О. В. Педагогічні умови професійного самовдосконалення майбутніх офіцерів : дис. 

… на здобуття наук. ступ. кандидата пед. наук : 13.00.04 / Віденко Олександр Васильович. – 

Хмельницький. 2003. – 200 с. 

Друк. вар. б/н (ІПСП) 

37 

Ковчина І. М. Теорія та практика підготовки майбутніх соціальних педагогів до соціально-

правової діяльності : дис. … доктора. пед. наук : 13.00.04 / Ковчина Ірина Михайлівна. – К., 

2007. – 533 c. – Друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

П’ясецька Н.А. Формування валеологічної культури майбутніх учителів у вищих закладів 
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освіти І-ІІ рівнів акредитації: дис. … канд. пед. наук :13.00.04 / П’ясецька Наталія Анатоліївна. 

– Київ, 2004. – 211 с. – Друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Павлик О.Б. Професійно-педагогічна підготовка майбутніх перекладачів до використання 

офіцйно-ділового мовлення:  дис. … канд. пед. наук :13.00.04 / Павлик Ольга Борисівна. – 

Хмельницький, 2004. – Друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Пришляк О. Ю. Професійна підготовка соціальних педагогів у вищих навчальних закладах 

Німеччини: дис.. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Пришляк Оксана Юріївна. – Тернопіль, 2008. – 

219 c. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Прокопова О.С. Система професійного самовдосконалення вчителя хімії середньої школи: 

Дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Прокопова Олена Соломонівна. – К., 2003. - 305 арк. – друк. 

вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Собчак Н. М. Зміст і форми професійної підготовки соціальних працівників у системі 

неперервної освіти США: дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Собчак Надія Мирославівна. – 

Тернопіль, 2004. – 216 c. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Тандир Л. М. Формування економічної культури студентів промислово-економічного коледжу 

в професійній підготовці: дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Тандир Лариса Миколаївна. – К, 

2007. – 195 c.  – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Танська Валентина Володимирівна. Підготовка майбутнього вчителя біології до екологічної 

освіти старшокласників : дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Житомирський держ. ун-т ім. Івана 

Франка. — Житомир, 2006. — 278 с. – Друк. вар. (2 екз.) 

б/н (ІПСП) 

 

13.00.05 – соціальна педагогіка 

37 

Скіць А.В. Соціально-виховна робота з неповнолітніми засудженими у виховних колоніях : 

13.00.05-соціальна педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук.- К.- 2014  

б/н 

37 

Острянко Т.С. Організаційно-педагогічна діяльність соціального педагога в 

загальноосвітньому навчальному закладі : 13.00.05 – соціальна педагогіка / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К. – 2014 

б/н 

37 

Андрійчук С.В. Наступність у профілактиці соціальної дезадаптації старших дошкільників і 

молодших школярів : 13.00.05 – соціальна педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття  
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наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К. - 2014 

б/н 

37 

Литвинова Н.А. Соціально-педагогічна профілактика вживання наркотичних речовин 

підлітками групи ризику : 13.00.05 – соціальна педагогіка / Автореферат на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – Слов’янськ – 2014  

 б/н 

37 

Парфанович І.І. Теоретико-методичні засади профілактики девіантної поведінки дівчат 

загальноосвітніх шкіл : 13.00.05 – спеціальна педагогіка / Автореферат на здобуття наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук. – К. – 2014  

б/н  

37 

Баб'як Жанна Володимирівна. Діагностика соціально-виховного процесу як умова соціалізації 

студента вищого навчального закладу: дис... канд. пед. наук: 13.00.05 / Луганський 

національний педагогічний ун-т ім. Тараса Шевченка. - Луганськ, 2004. – 209 с. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

 

38 

Богінська Ю. В. Теорія і практика соціально-педагогічної підтримкм студентів з 

обмеженими можливостями життєдіяльності у вищих навчальних закладах : 13.00.05 – 

соціальна педагогіка / Автореферат на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних 

наук. – Л., - друк. вар. 

б/н 

 

38 

Коляда Н. М. Соціально – педагогічні засади розвитку дитячого руху в Україні ( початок 

ХХ 1031т... – середина 30-х років ХХ 1031т...) : 13.00.05. – соціальна педагогіка / 

Автореферат на здобуття наукового ступення доктора педагогічних наук. – Л., 2013. – 

друк. вар. 

б/н 

 

37 

Безлюдна В. В. Система соціальної роботи з сімєю в США : дис. … канд. пед. наук : 13.00.05 / 

Безлюдна Віта Валеріївна. – К., 2012. – 222 c. 

б/н (ІПСП) 

37 

Безпалько О. В. Теорія і практика соціально-педагогічної роботи з дітьми та учнівською 

молоддю в територіальній громаді: дис. … доктора пед. наук : 13.00.05 / Безпалько Ольга 

Володимирівна. – Луганськ, 2006. – 467 с. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Бондаренко З. П. Організація волонтерської роботи майбутніх соціальних педагогів в умовах 

вищого навчального закладу: дис. … канд. пед. наук : 13.00.05 / Бондаренко Зоя Петрівна. – 

К., 2008. – 200c. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 
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Бондаренко З.П. Організація волонтерської роботи майбутніх соціальних педагогів в умовах 

вищого навчального закладу: дис. … канд. пед. наук :  13.00.05 / Бондаренко Зоя Петрівна. – 

К.,2008 – 247 с. – друк. вар. 

750 (ІПСП) 

37 

Братусь І. В. Соціально-педагогічна робота з юними матерями у США та Великій Британії : 

дис. … канд. пед. наук : 13.00.05 / Братусь Іванна Володимирівна. – К., 2007. – 229 c. – елек. 

вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Бунін Л. М. Формування у молодих сімей навичок усвідомленого батьківства засобами 

соціально-педагогічної підтримки в Північній Ірландії: : дис. … канд. пед. наук : 13.00.05 / 

Буніна Лариса Миколаївна. – Луганськ, 2005. – 213 с. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Гришак С. М. Підготовка майбутніх спеціалістів соціальної сфери до реалізації ідеї гендерної 

рівності в професійній діяльності: дис. … канд. пед. наук : 13.00.05 / Гришак Світлана 

Миколаївна. – Луганск, 2007. – 269 c. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Довгополова Я.В. Формування толерантних відносин студентів у полікуртурному середовищі 

вищого навчального закладу: дис. … канд. пед. наук : 13.00.05 / Довгополова Яна 

Володимирівна.  – Луганськ, 2007. – 206 с. – друк. вар. 

4314 

37 

Журавель Т. В. Соціально-педагогічна профілактика ВІЛ-інфекції серед вихованців 

пенітенціарних установ для неповнолітніх : дис. … канд. пед. наук : 13.00.05 / Журавель 

Тетяна Василівна. – К., 2012. – 314 c. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Зимівець Н.В. Соціально-педагогічні технології формування відповідального ставлення до 

здоров’я в учнівської молоді:  дис. … канд. пед. наук : 13.00.05 / Зимівець Наталія 

Володимирівна – К., 2008. – 247 с. – друк. вар.; електр.вар. 

700 (ІПСП) 

37 

Кальченко Л. В. Педагогічні умови соціального захисту бездоглядних дітей у притулках для 

неповнолітніх: дис. … канд. пед. наук : 13.00.05 / Кальченко Лариса Володимирівна. – 

Луганск, 2009. – 229 c. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Кияниця З. П. Організаційно-педагогічні умови діяльності інтегрованих соціальних служб для 

вразливих сімей з дітьми : дис. … канд. пед. наук : 13.00.05 / Кияниця Зінаїда Петрівна. – К., 

2010. – 190 c. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Клішевич Н. А. Соціально-педагогічна робота з підлітками із делінквентною поведінкою 

(друга половина ХХ – початок ХХІ століття) : дис. … кандидата пед. наук : 13.00.05 / 

Клішевич Наталія Анатоліївна. – К., 2011. – 243 с. – друк. вар.; елек. вар. 



1033 

 

б/н (ІПСП) 

37 

Ковальчук Л. Г. Соціально-педагогічні умови профілактики торгівлі людьми : дис. … канд. 

пед. наук : 13.00.05 / Ковальчук Людмила Григорівна. – К., 2009. – 254 c. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Ковальчук Н.П. Соціалізація студентської молоді в умовах совітньо-виховного середовища 

педагогічного коледжу:  дис. … канд. пед. наук :   13.00.05 / Ковальчук Наталія Петрівна – 

Умань, 2010. – 235 с. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Кримчак Л Ю. Соціально-педагогічні умови адаптації учнів-сиріт до навчання в професійно-

технічних закладах : дис. … кандидата пед. наук : 13.00.05 / Кримчак Людмила Юріївна. – 

Кривий Ріг, 2011. – 334 с. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Лещенко О. Г. Соціально-педагогічні умови формування відповідального ставлення до 

батьківства у молодого подружжя : дис. … канд. пед. наук : 13.00.05 / Лещенко Олена 

Геннадіївна. – Запоріжжя, 2010. – 258 c. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Лісовець О. В. Формування готовності майбутніх соціальних педагогів до роботи з 

громадськими дитячими та молодіжними організаціями: дис. … канд. пед. наук : 13.00.05 / 

Лісовець Олег Васильович. – Ніжин, 2008. – 279 c. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Лютий В. П. Соціально-педагогічне забезпечення діяльності кримінально-виконавчої інспекції 

з ресоціалізації неповнолітніх, звільнених від відбування покарання з випробуванням : дис. … 

канд. пед. наук : 13.00.05 / Лютий Вадим Петрович. – Луганськ, 2010. – 296 c. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Лях Т. Л. Соціально-педагогічна діяльність студентських волонтерських груп: дис. … канд. 

пед. наук : 13.00.05 / Лях Тетяна Леонідівна. – Луганськ, 2009. – 306 c. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Малков Д. Ю. Соціалізація підлітків у клубних об’єднаннях за місцем проживання: дис. … 

канд. пед. наук : 13.00.05 / Малков Дмитро Юрійович. – К., 2005. – 207 c. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Малькова М.О. Формування професійної готовності майбутніх соціальних педагогів до 

взаємодії з девіантними підлітками:  дис. … канд. пед. наук :   13.00.05 / Малькова Марина 

Олександрівна – Луганськ, 2006. – 252 с. – друк. вар. 

343 (ІПСП) 

37 

Мирошниченко Н. О. Соціально-педагогічні умови інтегрування молоді з функціональними 

обмеженнями в сучасне середовище : дис. … канд. пед. наук : 13.00.05 / Мирошниченко 

Наталія Олександрівна. – К., 2008. – 257 c. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 
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37 

Міщик Л.І. Теоретико-методичні основи професійної підготовки соціального педагога у 

закладах вищої освіти: дис. … докт. пед. наук: 13.00.05 / Міщик Людмила Іванівна. – 

Запоріжжя, 1997. – 378 с. – друк. вар.  

3020; б/н (ІПСП) 

37 

Окушко Т. К. Соціально-педагогічні умови корекції девіантної поведінки підлітків у 

позашкільних навчальних закладах : дис. … кандидата пед. наук : 13.00.05 / Окушко Тетяна 

Костянтинівна. – К., 2009. – 240 с. – Друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Першко Г. О. Підготовка соціальних педагогів до інтеграції дітей з особливостями 

психофізичного розвитку у середовище загальноосвітнього навчального закладу : дис. … канд. 

пед. наук : 13.00.05 / Першко Галина Олексіївна. – К., 2011. – 283 c. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Петрочко  Ж. В. Теорія і практика соціально-педагогічного забезпечення прав дітей, які 

опинилися в складних життєвих  : Дис. ... докт. пед. наук : 13.00.05/ Петрочко Жанна 

Василівна. -  К., 2011. – 533с. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Пожидаєва О. В. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до консультативної діяльності у 

процесі вивчення фахових дисциплін : дис. … канд. пед. наук : 13.00.05 / Пожидаєва Оксана 

Володимирівна. – К., 2011. – 319 c.- елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Поліщук Ю Й. Соціально-педагогічна діяльність сучасних громадських об’єднань в Україні : 

дис. … доктора пед. наук : 13.00.05 / Поліщук Юрій Йосипович. – Луганськ, 2006. – 496 с. – 

друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Поляничко А. О. Подолання соціальної депривації дітей-сиріт в умовах загальноосвітньої 

школи-інтернату : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата пед. наук : 13.00.05 / 

Поляничко Анжела Олександрівна. – К., 2012. – 304 c. – друк. вар., елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Постолюк Г. І. Розвиток соціальних служб з профілактики відмов матерів від немовлят в 

Україні : дис. … канд. пед. наук : 13.00.05 / Постолюк Галина Іванівна. – К., 2012. –  193 c. – 

елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Самохіна Н.М. Громадянська соціалізація майбутніх учителів засобами мистецтвознавчого 

краєзнавства: дис. … канд. пед. наук :   13.00.05 / Самохіна Наталія Миколаївна . – Луганськ, 

2005. – 264 с. – друк. вар. 

4315 

37 

Сватенков О. В. Педагогічні умови захисту права дитини на сім’ю засобами соціальної 

реклами: дис. … канд. пед. наук : 13.00.05 / Сватенков Олександр Васильович. – К., 2010. – 
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208 c. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Сергєєва Н. В. Соціально-педагогічні умови профілактики комп’ютерної адикції підлітків : 

дис. … канд. пед. наук : 13.00.05 / Срегєєва Наталія Володимирівна. – К., 2006. – 317 c. – елек. 

вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Стрелковська А.Л. Соціально-педагогічні умови формування позитивної спрямованості 

поведінка молоді засобами соціальної реклами : дис. … канд. пед. наук : 13.00.05 / 

Стрелковська Анна Леонідівна. – К., 2006. – 317 c. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Терницкая С. В. Социально-педагогические условия взаимодействия государственных и 

общественных организаций в профилактике ВИЧ/СПИДа среди учащейся молодежи : дис. … 

канд. пед. наук : 13.00.05 / Терницкая Светлана Викторовна. – К., 2011. – 240 c. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Тесленко В. В. Теорія і практика соціально-педагогічної підтримки дітей з обмеженими 

можливостями в промисловому регіоні: дис.. … докт. пед. наук : 13.00.05 / Тесленко Валентин 

Вікторович. – Луганськ, 2012. – 510 c. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Тименко В. М. Педагогічні засади соціальної роботи зі студентською молоддю у вищих 

навчальних закладах США: дис. … канд. пед. наук : 13.00.05 / Тименко Володимир 

Миколайович. – К., 2005. – 207 c. – друк. вар. 

б/н 

37 

Троценко Н. Є. Професійне самовдосконалення соціальних працівників у ресурсних центрах : 

дис. … кандидата пед. наук : 13.00.05 / Троценко Наталія Євгенівна. – Луганськ, 2011. – 243 c. 

– друк. вар.; елек. вар.  

б/н (ІПСП) 

37 

Церклевич В. С. Соціально-педагогічні умови інтеграції студентів з обмеженими 

функціональними можливостями у групу однокурсників вищого навчального закладу : дис. … 

кандидата пед. наук : 13.00.05 / Церклевич Вікторія Сергіївна. – К., 2012. – 257 c. – друк. вар.; 

елек. вар.  

б/н (ІПСП) 

37 

Цюман Т. П. Формування культури життєвого самовизначення старшокласників засобами 

освітнього тренінгу: дис. … канд. пед. наук : 13.00.05 / Цюман Тетяна Пертрівна. – К., 2008. – 

221 c. – Друк. вар.; елек. вар. 

348 (ІПСП) 

37 

Чайковський М. Є. Соціально-педагогічні умови реабілітації студентів з особливими 

потребами : дис. … канд. пед. наук : 13.00.05 / Чайковський Михайло Євгенович. – Вінниця, 

2006. – 197 c. – елек. вар.  

б/н (ІПСП) 
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37 

Штефан Л.А. Становлення та розвиток соціальної педагогіки як науки в Україні (20-90-ті рр. 

ХХ ст.): 13.00.01- загальна педагогіка та історія педагогіки дисертація на здобуття наукового 

ступеня доктора педагогічних наук – Харків, 2002. – 492 с. – друк. вар. 

228 (ІПСП) 

37 

Богинская Ю. В.  Теория и практика социально-педагогической поддержки студентов с 

ограниченными возможностями жизнедеятельности в высших учебных заведениях : дис. … 

доктора пед. наук. : 13.00.05 / Богинская Юлия Валериевна – Ялта, 2012. – 483 с. – друк. вар. 

 

 

13.00.06 – теорія і методика виховання 

37 

Леонтьєва О.І. Формування здорового способу життя підлітків засобами культурно-

просвітницької діяльності:  дис. … канд..пед.наук : 13.00.06 / Леонтьєва Олена Іванівна – К., 

2005. – 185 с. – друк вар. 

314 (ІПСП) 

37 

Харчинл Н. Б. Профессиональное самосовершенстствование педагога как субьекта 

воспитательной деятельности в прцессе атестации : дис. … канд..пед.наук : 13.00.06 /  13.00.08  

(теорія и методика профессионального образования) / Харчинл надежда Борисовна. – 

Кострома, 2000. – 198 с. – друк. вар. 

б/н(ІПСП) 

 

13.00.07 – теорія і методика виховання 

37 

Гавлітіна Т. М. Національно-патріотичне виховання підлітків в умовах позашкільного 

навчального закладу: дис. … канд.пед.наук: 13.00.07 – Гавлітіна Тетяна Миколаївна. – Рівне, 

2006.- 249 с. - друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Капранова Г. В. Формування культури здоров'я у старшокласників загальноосвітньої школи 

промислового міста : дис. … канд..пед.наук : 13.00.07 / Капранова Галина Вікторівна. – 

Луганськ, 2010. – 290 с. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Кащенко Ю. П. Виховання лідерських якостей майбутніх учителів у системі студентського 

самоврядування: дис.. … канд. пед. наук : 13.00.07 / Кащенко Юрій Петрович. – Полтава, 2012. 

– 276 c. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37  

Хлєстова С. С. Формування деонтологічної культури студентів вищих навчальних закладів у 

процесі соціально-виховної роботи : дис. … канд.пед.наук : 13.00.07 / Хлєстова Світлана 

Святославівна. – К., 2011. – 237 с. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 
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Чуланова О.Л. Виховання життєвих перспектив старшокласників у позанавчальній діяльності:  

дис. … канд.пед.наук :  13.00.07 – / Чуланова Оксана Леонідівна. – Кіровоград, 2001. – 201 с. – 

друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Зоря Ю. М. Організаційно-педагогічні засади використання інформаційно-комунікаційних 

технологій у патріотичному вихованні старшокласників у позакласній діяльності : дис. … 

канд. пед. наук : 13.00.07 / Зоря Юлія Миколаївна – Київ, 2014. – 211 с. – друк. вар. 

б/н 

 

13.00.08 – дошкільна педагогіка 

37 

Ардеев А. Х. Образовательная информационная середа как средство повышения 

эффективности обучения в университете: Дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Ардеев Александр 

Халилович. – Ставрополь, 2004. – 165 c. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Базаева О. Н. Практика социальной работы как социокультурный и педагогический феномен 

становления будущего специалиста : Дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Базаева Ольга 

Николаевна. - Орел, 2001. – 195 c. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Бакланов К. В. Формирование основ самосознания социального педагога в процессе 

профессиональной подготовки: дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Бакланов Константин 

Владимирович. – М., 1998. – 178 с. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Бочарова Т. И. Комплексная деловая игра как средство формирования профессиональных 

навыков и функций специалиста: Дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Бочарова Татьяна 

Ивановна. – Ставрополь, 2006. – 187 c. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Букреева И. В. Развитие педагогической компетентности учителя в учреждениях 

дополнительного профессионального образования: Дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Букреева 

Ирина Васильевна. – Ставрополь, 2004. – 178 c. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Веселова В. Г. Проектная деятельность как средство формирования профессиональной 

компетентности будущего учителя в условиях широкой социальной конкуренции : дис. ... 

канд. пед. наук : 13.00.08 /Веселова Валерия Григорьевна. - Армавир, 2001. - 177 c.  

б/н (ІПСП) друк. вар. 

37 

Галагузова Ю. Н. Теория и практика системной профессиональной подготовки социальных 

педагогов : Дис. ... док. пед. наук : 13.00.08 / Галагузова Юлия Николаевна. – М., 2001. – 344 c. 

– елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Галагузова Ю. Н. Теория и практика системной профессиональной подготовки социальных 

http://www.dslib.net/prof-obrazovanie/veselova.html
http://www.dslib.net/prof-obrazovanie/veselova.html
http://www.dslib.net/prof-obrazovanie/veselova.html
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педагогов: дис. … канд. пед. наук : 13.00.08 / Галагузова Юлия Николаевна. – М., 2001. – 375 

с.  

б/н (ІПСП) 

37 

Гересименко Е. Н. Формирование специальных коспетенций учителя начальних классов у 

студентов педагогического колледжа: Дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Герасименко Елена 

Николаевна. – М., 2008. – 224 c. – елек.вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Головко Е. А. Технология формирования коммуникативной компетенции молодых 

специалистов Вуза на этапе адаптации к педагогической деятельности: Дис. ... канд. пед. наук 

: 13.00.08 / Головко Елена Алексеевна. – Ставрополь, 2004. – 170 c. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Данилова И. Ю. Многоуровневая модель организации научно-исследовательской работы 

студентов как средство обеспечения качества образования в Вузе: Дис. ... канд. пед. наук : 

13.00.08 / Данилова Ирина Юрьевна. – Рязань, 2010. – 174 c. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Елкін М. В. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя географії засобами 

проектної діяльності: дис. … канд. пед. наук : 13.00.08 / Елкін Марк Веніамінович. – 

Бердянськ, 2004. – 259 c. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Зарубина О. А. Развитие профессиональной компетентности экономиста-менеджера в процесе 

повышения квалификации: Дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Зарубина Олеся Александровна. 

– Москва, 2010. – 215 c. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Знаменская С. В. Педагогические условия формирования коммуникативной культуры 

студентов в процессе профессиональной подготовки в Вузе: Дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / 

Знаменская Стояна Васильевна. – Ставрополь, 2004. – 213 c.- елек. вар.  

б/н (ІПСП) 

37 

Изотова Н. В. Корректирующий контроль как фактор повышения качества обучения в Вузе (на 

материале предметов гуманитарного цикла): Дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Изотова 

Надежда Васильевна. – Брянск, 2004. – 217 c. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Короткова Л. Е. Проектирование и реализация компьютерного сопровождения контроля 

результатов обучения студентов : Дис. ... канд. пед. наук :  13.00.08 / Короткова Людмила 

Евгеньевна. – М., 2006. – 151 с. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

 

37 

Корниенко Ю. М. Педагогические условия применения интернет-технологий в 

профессиональной подготовк студентов исторических специальностей: Дис. ... канд. пед. наук 

: 13.00.08 / Корниевнко Юрий Михайлович. – Ставрополь, 2005. – 157 c. – елек. вар. 
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б/н (ІПСП) 

37 

Кравцова Н. П. Формирование готовности будущего педагога-психолога к реализации 

личностного ориентированного подхода в условиях национальной школы: Дис. ... канд. пед. 

наук : 13.00.08 / Кравцова Надежда Павловна. – Ставрополь, 2005. – 175 c. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Куприянов Б. В. Ситуативнно-ролевая игра как средство общепедагогической подготовки 

будущего учителя: Дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Куприянов Борис Викторович. – 

Ярославль, 1996. – 233 c.- елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Луговая О. М. Педагогические условия формирования профессиональной готовности 

специалистов по социальной работе с военнослужащими и членами их семей (на материалах 

ставропольского края): дис. …канд. пед. наук: 13.00.08 / Луговая Ольга Михайловна. – 

Ставрополь, 2004. – 192 с. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Маркулис С. Р.  Модель повышения информационно-коммуникационной  компетентности 

педагогических работников в условиях ресурсного центра : Дис. ... канд. пед. наук :  13.00.08 / 

Маркулис  Светлана Рюрьевна. – М., 2010. – 230с. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Микуля О. Н.  Проектирование личностноориентированной технологии обучения студентов в 

условиях информатизации образовательного процесса вуза : Дис. ... канд. пед. наук :  13.00.08 / 

Микуля Олеся Николаевна. –  М., 2006. – 188с. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Минькова Е. Н. Интеграция инфокоммукационных технологий и традиционных подходов в 

обучении гуманитарным дисциплинам студентов Вузов: Дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / 

Минькова Елена Николаевна. – Ставрополь, 2005. – 208 c. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Мищерина И. В. Диалоговая концепция культуры как педагогическое условие формирования 

профессиональной готовности будущих преподавателей педагогики: Дис. ... канд. пед. наук : 

13.00.08 / Мищерина Ирина Владимировна. – Ставрополь, 2006. – 164 c. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Назарова О. В. Профессионаьная адаптация начинающих учителей гимназии в условиях 

модернизации образования: Дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Назарова Ольга Владимировна. 

– Ставрополь, 2003. – 176 c. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Осиновская Л. М. Образ жизни школьника как объект гуманистического воспитания в системе 

профессиональной подготовки педагога: Дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Осиновская 

Людмила Михайловна. – М., 2003. – 248 c. 

б/н (ІПСП) 

37 
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Панасенкова М. М. Организационно-педагогические условия совершенствования системы 

повышения квалификации педагогов учреждений интернатного типа: Дис. ... канд. пед. наук : 

13.00.08 / Панасенкова Марина Михайловна. – Ставрополь, 2005. – 260 c. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Писаренко Е. А. Информационные технологии в экологическом образовании студентов 

экономических специальностей вузов: дис. … канд. пед. наук : 13.00.08 / Писаренко Елена 

Анатольевна. – Ставрополь, 2004. – 177 с. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Пискарев Н. Н. Непрерывная подготовка учителей основ безопасности жизнедеятельности к 

обучению школьников безопасности дорожного движения: Дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / 

Пискарев Николай Николаевич. – Тула, 2002. – 192 c. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Простяков А. А. Развитие готовности студентов к педагогической деятельности на основе 

формирования профессионального самосознания: дис. …канд. пед. наук: 13.00.08 / Простяков 

Александр Александрович. – Ставрополь, 2004. – 165 с. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Путеева С. В. Формирование профессиональной готовности студентов заочной формы 

обучения к педагогической деятельности (на примере факултета физической культуры) : Дис. 

... канд. пед. наук : 13.00.08 / Путеева Светлана Владимировна. – Ставрополь, 2006. – 283 c.- 

елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Реутова Л. П. Система формирования и развития профессионально-педагогического 

мировоззрения учителя: Дис. ... док. пед. наук : 13.00.08 / Реутова Людмила Петровна. – 

Майкоп, 2006. – 398 c. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Ростовская Е. Г. Дифференцированное обучение как условие подготовки 

конкурентноспособного специалиста в системе среднего профессионального образования: 

Дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Ростовская Елена Геннадиевна. – Ставрополь, 2005. – 229 c. 

– елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Русанова А А. Формирование педагогической культуры у будущих социальных работников в 

процессе изучения курсов «Педагогика» и «Социальная педагогика»: дис. … канд. пед. наук : 

13.00.08 / Русанова Анна Алексеевна. – Чита, 2003. – 310 с. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Рыбаков М. Ю. Повышение эффективности профильного обучения в системе «школа – 

коледж» : Дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Рыбаков Михаил Юрьевич. – М., 2010. – 228 c. – 

елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 
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Садекова А. У. Педагогические условия формирования готовности к профессиональной 

деятельности студентов колледжа банковского профиля : Дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / 

Садекова Адиля Умяровна. – М., 2008. – 177 c. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Семенова М. И. Организационно-педагогическая система профессиональной адаптации 

выпускников колледжа в условиях социального партнерства : Дис. ... канд. пед. наук :  

13.00.08 / Семенова Марина Игоревна. –  М., 2010. – 308с. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Слободина С. Н. Организационно-педагогические условия совершенствования 

профессиональной деятельности социальних работников : диссертация на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук : 13.00.08 / (теория и методика профессионального 

образования) / Слободина Светлана Николаевна – Барнаул, 2008. – 214 с. – друк. вар. 

б/н(ІПСП) 

37 

Стасюкевич И. В. Формирование коммуникативных компетенций у студентов неязыкового 

Вуза : Дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Стасюкевич Ирина Васильевна. – Ставрополь, 2005. – 

171 c. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Танько Т. С. Совершенствование деятельности учителя музыки в коррекционно-развивающем 

обучении младших школьников : Дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Танько Татьяна 

Семеновна. – М., 2006. – 182 c. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Терских Н. Г. Культурологическая подготовка студентов туристского вуза: дис. … канд. пед. 

наук : 13.00.08 / Терских Нина Григорьевна. – Сходня, 2001. – 144 с. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Тимошенко Н. О. Подготовка учителя к просветительной деятельности в области основ 

индивидуального здоровья школьников: дис. … канд. пед. наук: 13.00.08 / Тимошенко 

Наталия Олеговна. – Ставрополь, 2004. – 161 с. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Читаева Ю. О. Формирование ключевых компетенций учащихся на основе национальных 

стандартов профессионального образования ( Европейский союз и Россия) : Дис. ... канд. пед. 

наук : 13.00.08 / Читаева Юлия Александровна. – М., 2009. – 285 c. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Шарова Л. М. Формирование профессионально-этической культуры будущего учителя в 

процессе педагогического общения : Дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Шарова Людмила 

Максимовна. – Брянск, 2003. – 194 c. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

 

14.00.36 – аллергология и иммунология 

37 
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Коробова С. В. Иммунореактивность рекомбинантных белков ВИЧ : Дис. ... канд. биол. наук : 

14.00.36 / Коробова Светлана Вячеславовна. – М., 2002. – 100 c. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

 

14.00.45 – наркология 

37 

Эпов Л. Ю. Формирование мотивационной психотерапии при лечении больных алкогольной 

зависимостью : Дис. ... канд. мед. наук : 14.00.45 / Эпов Лев Юрьевич. – М., 2004. – 169 c. – 

елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

 

19.00.01 – загальна психологія, історія психології / общая психология, психология личности, 

история психологии 

37 

Агличева И. В. Комплексное исследование особенности личностной адаптации студентов 

Вуза : Дис. ... канд. псих. наук : 19.00.01 / Агличева Ирина Владимировна. – Ставрополь, 2006. 

– 233 c. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Бондаренко Н. В. Лисностно-характерологическая изменчивость подростков с криминальным 

типом повидения : Дис. ... канд. псих. наук : 19.00.01 / Бондаренко Наталья Владимировна. – 

Ставрополь, 2005. – 140 c. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Гюлушанян К. С. Теоретические и методические основы диагностики и специализированной 

психологической помощи подросткам в условия неблагоприятной социально-экологической 

среды : Дис. ... докт. псих. наук : 19.00.01 / Гюлушанян Карине Степановна. – Ставрополь, 

2006. – 501 c. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Долгополова И. В. Стиль деятельности учителя начальних классов и его связь с 

особенностями деятельности и индивидуальности учащихся : Дис. ... канд. псих. наук : 

19.00.01 / Долгополова Ирина Владимировна. – Пермь, 2004. – 208 c. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Дуванская М. К. Учебная активность в структуре интегральной индивидуальности студентов в 

святи со специализацией и етапами обучения (на матери але исследования студентов 

педагогических училищ) : Дис. ... канд. псих. наук : 19.00.01 / Дуванская Мария 

Константиновна. – Пермь, 2005. – 247c. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Есаян М. Л. Психологическая профилактика дезадаптивных форм поведения у курсантов 

высших военных заведений: дис. …канд. пед. наук: 19.00.01 / Есаян Марине Левоновна. – 

Ставрополь, 2006. – 153 с. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 
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Капиева К. Р. Специализированая психологическая помощь детям с конституционально-

психотипологической предиспозицией в период адаптации к школе : Дис. ... канд. псих. наук : 

19.00.01 / Капиева Кнарик Робертовна. – Ставрополь, 2006. – 178 c. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Карташова Н. Н. Психологическая диагностика и психокоррекция коммуникативно-речевой 

инактивности у подростков : Дис. ... канд. псих. наук : 19.00.01 / Карташов Наталья 

Николаевна. – Ставрополь, 2003. – 170 c. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Козлитина О. Н. Влияние особеностей системы образования на формирование личностной 

структуры у молодежи : Дис. ... канд. псих. наук : 19.00.01 / Козлитина Оксана Николаевна. – 

Ставрополь, 2004. – 150 c. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Кузнецова Е. Н. Психологические особенности проявления страхов у педагогов и врачей на 

уровне структур обыденного сознания : Дис. ... канд. псих. наук : 19.00.01 / Кузнецова Елена 

Николаевна. – Ставрополь, 2003. – 238 c. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Макадей Л. И. Специализированная психологическая помощь випускникам классов 

коррекционно-развивающего обучения с конституционально-типологической предиспозицией 

личности : Дис. ... канд. псих. наук : 19.00.01 / Макадей Людмила Ильинична. – Ставрополь, 

2004. – 175 c. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Матвеева Л. Г. Становление профессионального самосознания клинических психологов : Дис. 

... канд. псих. наук : 19.00.01 / Матвеева Лариса Геннадиевна. – Челябинск, 2004. – 218 c. – 

елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Польшакова И. Н. Личностно-характерологическая изменчивость у подростков циклоидного и 

эпилептоидного психотипов, обусловленая употреблением наркотиков : Дис. ... канд. псих. 

наук : 19.00.01 / Карташов Наталья Николаевна. – Ставрополь, 2004. – 159 c. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Рогожина О. А. Психологическая коррекция конституционально-типологической 

недостаточности у подростков, воспитывающихся без семьи : Дис. ... канд. псих. наук : 

19.00.01 / Рогожина Оксана Анатольевна. – Ставрополь, 2004. – 174 c. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Рудина Л. М. Индивидуально-психологические особенности адаптативности женщин к 

состоянию беременности : Дис. ... канд. псих. наук : 19.00.01 / Рудина Лариса Максимовна. – 

М., 2003. – 198 c. – елек. вар.  

б/н (ІПСП) 

37 
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Хромова И. В. Мотивационные основы повышения эффективности контактного 

взаимодействия : Дис. ... канд. псих. наук : 19.00.01 / Хромова Ирина Валерьевна. – 

Новосибирск, 1998. – 155 c. 

б/н (ІПСП) 

37 

Черепкова Н. В. Психологическая диагностика и прогнозирование конституционально-

типологической недостаточности у детей в дошкольном возрасте : Дис. ... канд. псих. наук : 

19.00.01 / Черепкова Наталья Викторовна. – Ставрополь, 2003. – 176 c. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Черепкова Н. В. Психологическая диагностика и прогнозирование конституционально-

типологической недостаточности у детей в дошкольном возрасте : Дис. ... канд. псих. наук : 

19.00.01 / Черепкова Наталья Викторовна. – Ставрополь, 2003. – 176 c. 

б/н (ІПСП) 

 

19.00.02 – психофізіологія / психофизиология 

37 

Прасолова О. В. Влияние инновационных форм обучения на психосоматическое здоровье и 

состояние адаптационных систем школьников : дис. … канд. биол. наук : 19.00.02 / Прасолова 

Ольга Викторовна. – Ставрополь, 2005. – 134 c. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

 

19.00.03 - психология труда, инженерная психология, эргономика 

37 

Гладких Н. Ю. Специфика процессов принятия решений в ситуации рекламного воздействия: 

дис. …канд. пед. наук: 19.00.03 / Гладких Наталья Юрьевна. – Ярославль, 2011. – 151 с. – елек. 

вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Надежина М. А. Личностные и организационные детерминанты психического выгорания в 

управленческой деятельности: дис. …канд. пед. наук: 19.00.03 / Надежина Марина 

Александровна. – Ярославль, 2011. – 214 с. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Трифонова П. А. Мотивация как фактор реализации процессно-компетентностного подхода к 

внутрифирменному обучению: дис. …канд. пед. наук: 19.00.03 / Трифонова Полина 

Александровна. – Ярославль, 2011. – 170 с. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

 

19.00.04 – медична психологія / медицинская психология 

37 

Семенова О. Ф. Особенности смысловой сферы несовершенолетних с психоческими 

расстройствами, совершивших насильственне правонарушения : дис. … канд. псих. наук : 

19.00.04 / Семенова Ольга Филаретовна. – М., 2001. – 229 c. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

 

19.00.05 – соціальна психологія / социальная психология 

37 
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Белкова Е. А. Коммуникативные проблемные ситуации как основа актуализации социально-

психологического содержания системы менеджмента качества: дис. …канд. пед. наук: 

19.00.05 / Белкова Елена Алексеевна. – Ярославль, 2011. – 211 с. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

 

38 

Сербова О.В. Психологічні чинники економічної соціалізації дітей з обмеженими 

фізичними можливостями : 19.00.05 – соціальна психологія, психологія соціальної роботи / 

Автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук. – К., 2014. – 

друк. вар. 

б\н 

38 

Яремчук О. В. Психологія етнокультурної міфотворчості особистості : 19.00.05 – соціальна 

психологія, психологія соціальної роботи / Автореферат на здобуття наукового ступеня 

доктора психологічних наук. – К., 2014. – друк. вар. 

б/н 

38 

Андрієнко О. В. Гендерні особливості деформації особистості в умовах службової 

регламентації спілкування : 19.00.05. – соціальна психологія, психологія соціальної роботи 

/ Автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук. – К., 2013. – 

друк. вар. 

б/н 

 

37 

Веселова Е. М. Социально-психологические особенности взаимосвязи лидера и малой группы 

в деятельности клубов исторической реконструкции : Дис. ... канд. псих. наук : 19.00.05 / 

Веселова Елена Михайловна. – М., 2011. – 142 c. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Гусева Т. В. Потребительское поведение детей старшего дошкольного возраста в процессе 

социализации : Дис. ... канд. псих. наук : 19.00.05 / Гусева Татьяна Владимировна. – 

Ярославль, 2005. – 117 c. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Гущина Т. В. Защитное и совладающее поведение в дисфункциональной семье в период 

кризиса : Дис. ... канд. псих. наук : 19.00.05 / Гущина Татьяна Владимировна. – Кострома, 

2005. – 228 c. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Добина Н. И. Психологическая структура конфликтности студентов с различным 

социометрическим статусом: дис. …канд. пед. наук: 19.00.05 / Добина Наталья Иосифовна. – 

Ярославль, 2011. – 217 с. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Киселева Е. Н. Социально-личностные детерминанты создания эффективных социальных 

проектов : дис. … кандидата псих. наук : 19.00.05 / Киселева Елена Николаевна. – М., 2003. – 

166 c. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 
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37 

Коновалова Л. А. Перцептивные механизмы затрудненного взаимодействия в 

психологическом консультировании : Дис. ... канд. псих. наук : 19.00.05 / Коновалова 

Людмила Александровна. – Ярославль, 2006. – 205 c. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Кулайкин В. И. Социально-психологические параметры качества жизни в различных 

социальных группах : Дис. ... канд. псих. наук : 19.00.05 / Кулайкин Владимир Ильич. – 

Кострома, 2006. – 298 c. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Лобас М. А. Особенности психологической адаптации детей-мигрантов к русскоязычной 

школе : Дис. ... канд. псих. наук : 19.00.05 / Лобас Максим Александрович. – Ярославль, 2001. 

– 158 c. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Манников В. К. Политическая активность представителей различных социальных групп : Дис. 

... канд. псих. наук : 19.00.05 / Минников Вадим Константинович. – Иваново, 2006. – 231 c. – 

елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Петунова С. А. Социально-психологические особенности адаптации безработных к 

современным требованиям рынка труда : Дис. ... канд. псих. наук : 19.00.05 / Петунова 

Светлана Александровна. – Чебоксары, 2004. – 201 c. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Ручко Л. С. Факторы актуализации и блокирования мотивов участия личности в современной 

деятельности : Дис. ... канд. псих. наук : 19.00.05 / Ручко Лариса Сергеевна. – Кострома, 2006. 

– 222 c. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Славина Е. В. Формирование социально-реадаптационного коллектива экстерной школы-

интерната : Дис. ... канд. псих. наук : 19.00.05 / Славина Елена Владимировна. – Ярославль, 

2002. – 115 c. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Смирнова С. В. Социально-психологическая профилактика молодежной криминальной 

агрессивности : Дис. ... канд. псих. наук : 19.00.05 / Смирнова Софья Владимировна. – 

Кострома, 2006. – 208 c. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Стрельцов В. В. Социальная адаптация трудных учащихся в условиях психокоррекционной 

общности (на материале использования видеоапаратуры в экстренной школе-интернате) : Дис. 

... канд. псих. наук : 19.00.05 / Стрельцов Владимир Владимирович. – Ярославль, 1999. – 152 c. 

– елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

 

19.00.07 – педагогічна та вікова психологія / педагогическая психология 
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37 

Балецька Л.М. Психологічні особливості атрибуції успіху у професійному самовизначенні 

студентів вищих навчальних закладів : 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія / 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук – 

Острог, 2014  

б/н 

37 

Белинская Т. В. Психологические составляющие развития ценностного отношения к здоровью 

у студентов педагогического вуза : Дис. ... канд. псих. наук : 19.00.07 / Белинская Татьяна 

Владимировна. – Калуга, 2005. – 174 c. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Бутенко В. Н. Особенности межличностных отношений в разновозрастных группах 

дошкольников : Дис. ... канд. псих. наук : 19.00.07 / Бутенко Вера Николаевна. – М., 2007. – 

140 c. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Глевицкая В. С. Психолого-педагогическое сопровождение развития познавательных 

процессов у детей дошкольного возраста : Дис. ... канд. псих. наук : 19.00.07 / Глевицкая Вера 

Сергеевна. – Курск, 2007. – 180 c. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Гуменюк Н.Я. Розвиток особистісної готовності майбутніх фахівців нафтогазового профілю 

до професійної діяльності : 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступення кандидата психологічних наук – К., 2014 

б/н 

37 

Дикова В. В. Агрессия как профессионально обусловленая деформация личности учителя : 

Дис. ... канд. псих. наук : 19.00.07 / Дикова Виктория Вячеславовна. – Екатеренбург, 2005. – 

197 c. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Кабаева В. М. Формирование осознаного отношения к собственному здоровью у подростков : 

Дис. ... канд. псих. наук : 19.00.07 / Кабаева Валентина Михайловна. – Москва, 2002. – 280 c. – 

елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Корчікова І.В. Особистісна автономія як чинник визначення життєвої перспективи в 

юнацькому віці : 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук – К., 2014  

б\н 

37 

Лясковська І.Л. Психологічна корекція негативних проявів кризи середнього віку : 19.00.07 – 

педагогічна та вікова психологія / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата психологічних  наук – К., 2014  

б/н 

37 
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Ігумнова О.Б.  Ґенеза негативних психічних станів студентів та їх психокорекція : 19.00.07 –

педагогічна та вікова психологія / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата психологічних наук – Острог, 2014  

б/н 

37 

Мнацаканян И. А. Адаптация учащихся в новых социокультурных условиях : Дис. ... канд. 

псих. наук : 19.00.07 / Мнацакаян Ирина Алексеевна. – Ярославль, 2004. – 191 c. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Нагула О. Л. Психологічні умови формування батьківської компетентності у молодого 

подружжя: дис.. … канд. пед. наук : 19.00.07 / Нагула Олена Леонідівна. – К., 2013. – 195 c. – 

друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Паненкова Ю.В. Психолого-педагогічні чинники адаптації обдарованих дітей до умов 

початкової школи : 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія / Автореферат  дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук - Острог,  2014 

б/н 

37 

Пилипенко Н.Г. Інтелектуальний компонент у становленні життєвих стратегій молоді : 

19.00.07 – педагогічна та вікова психологія / Автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата психологічних наук - К., 2014  

б/н 

37 

Подшивайлова Е. Л. Учебная деятельность как деятельность по самоизменению : Дис. ... канд. 

псих. наук : 19.00.07 / Подшивайлова Евгения Леонидовна. – М., 2005. – 188 c. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Свідерська Г.М. Психолого-педагогічні чинники розвитку чуйності у ранньому юнацькому 

віці : 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата психологічних наук – К., 2009 

б/н 

19.00.08 – спеціальна психологія / коррекционная психология 

37 

Шевченко А. В. Особенности самосознания и условия его формирования у дошкольников с 

задержкой психического развития : Дис. ... канд. псих. наук : 19.00.10 / Шевченко Андрей 

Викторович. – Иркутск, 2008. – 168 c. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

 

19.00.13 – психология развития, акмеология 

37 

Буланова Л. Б. Акмеологические условия развития готовности преподавателей к 

формированию здорового образа жизни студентов медицинского училища: дис. …канд. пед. 

наук: 19.00.13 / Буланова Любовь Борисовна. – Шуя, 2006. – 232 с. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 
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Емельяненкова А. В. Психолого-акмеологические особенности формирования мотивации 

власти руководителя : Дис. ... канд. псих. наук : 19.00.13 / Емельяненкова Анна Валерьевна. – 

Калуга, 2001. – 183 c. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Зимнякова И. Ю. Психологическое сопровождение развития акмеологических предпосылок в 

системе деятельности школьной психологической службы : Дис. ... канд. псих. наук : 19.00.13 / 

Зимнякова Ирина Ювенальевна. – Иваново, 2006. – 191 c. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Ижванова Е. М. Развитие поролевой идентичности в юношеском и зрелом возрасте : Дис. ... 

канд. псих. наук : 19.00.13 / Ижванова Елена Михайловна. – М., 2004. – 211 c. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Лощаков А. М. Акмеологические условия оптимизации информационного сопровождения 

формирования культуры здоровья будущего педагога: дис. …канд. пед. наук: 19.00.13 / 

Лощаков Александр Михайлович. – Шуя, 2006. – 185 с. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Фёдоров А. Ф. Психолого-акмеологические уровни деятельности продуктивности 

воспитателей пенитенциарного учреждения : Дис. ... канд. псих. наук : 19.00.13 / Фёдоров 

Александр Фёдорович. – Шуя., 2006. – 230 c. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Хаяйнен Е. В. Условия становления личностной рефлексии в подростковом возрасте : Дис. ... 

канд. псих. наук : 19.00.13 / Хаянен Елена Валентиновна. – М., 2005. – 206 c. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Шолохов И. А. Психологические особенности адаптации учащейся молодежи за рубежом : 

Дис. ... канд. псих. наук : 19.00.13 / Шолохов Иван Андреевич. – М., 2002. – 235 c. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Штраус В. А. Психорегуляция учебной деятельности младших подростков, страдающих 

хроническими соматическими заболеваниями : Дис. ... канд. псих. наук : 19.00.13 / Штраус 

Вероника Александровна. – Владимир., 2006. – 211 c. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

 

22.00.01 – теорія і історія соціології / теория, методология и история социологии 

37 

Франчук В. И. Теоретико-методологические основы общей теории социальных организаций : 

Дис. ... докт. социол.. наук : 22.00.01 / Франчук Виктор Иванович. – М., 2002. – 229 c. – елек. 

вар. 

б/н (ІПСП) 

 

22.00.04 – соціальна структура, соціальні інститути та процеси 

37 

Никитина Т. Н. Отказ от материнства как социальная проблема : дис. … канд. социол. наук : 

22.00.04 / Никитина Татяна Николаевна. – М., 2004. – 263 c. – елек. вар. 
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б/н (ІПСП) 

 

22.00.06 – социология культуры, духовной жизни 

37 

Батнасунов А. С. Досуг как сфера жизнедеятельности современной российской молодежи : 

Дис. ... канд. социол.. наук : 22.00.06 / Батнасунов Александр Сергеевич. – Ставрополь, 2004. – 

178 c. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Галюк А. Д. Особенности представлений молодежи о жизненном успехе в современной 

России : Дис. ... канд. социол.. наук : 22.00.06 / Галюк Алёна Дмитриевна. – Екатеринбург, 

2004. – 153 c. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Журавлева С. И. Социокультурная адаптация современной российской молодежи : 

социологический анализ : Дис. ... канд. социол.. наук : 22.00.06 / Журавлева Светлана 

Ивановна. – Ставрополь, 2005. – 152 c. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Котельникова Н. В. Инновационные тенденции в сфере молодежного досуга в современной 

Росии : Дис. ... канд. социол. наук : 22.00.06 / Котельникова Наталья Вадимовна. – Краснодар, 

2003. – 204 c. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Легенина Т. Б. Гендерная социализация в современной российской семье : социокультурный 

анализ : Дис. ... канд. социол. наук : 22.00.06 / Легенина Татьяна Багировна. – Ставрополь, 

2004. – 184 c. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Продиблох Н. Е. Влияние социокультурной среды на мотивацию обучения студентов Вузов 

(на примере республики Адыгея) : Дис. ... канд. социол. наук : 22.00.06 / Продиблох Надежда 

Евгеньевна. – Майкоп, 2006. – 222 c. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Сокольская В. В. Гендерные стереотипы на рынке труда (на примере монопрофильного 

города) : Дис. ... канд. социол. наук : 22.00.06 / Сокольская Валерия Валерьевна. – 

Екатеринбург, 2003. – 198 c. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Стасенко О. В. Воспроизведение и формирование гендерных стериотипов средствами 

массовой коммуникации : Дис. ... канд. социол. наук : 22.00.06 / Стасенко Оксана Викторовна. 

– Ставрополь, 2004. – 197 c. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

37 

Часовская Л. А. Семья как фактор формирования ценностных ориентаций подростающего 

поколения : Дис. ... канд. социол. наук : 22.00.06 / Часовская Людмила Александровна. – 

Ставрополь, 2004. – 209 c. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 
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37 

Шеремет А. Н. Интернет как средство массовой коммуникации : социологический анализ : 

Дис. ... канд. социол. наук : 22.00.06 / Шеремет Александр Николаевич. – Екатеринбург, 2003. 

– 167 c. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

 

22.00.08 – соціологія управління 

37 

Воронцова Е. П. Инновационный поход к созданию моделей соціального управления в сфере 

соціально-педагогичекой работы : дис. … кандидата социологических наук : 22.00.08 / 

Воронцова Елена Павловна. – М., 2005. – 157 c.  

б/н (ІПСП) 

37 

Ростмистров А. Н. Социальные факторы протестного поведения российской молодежи 

(сравнительный анализ ситуаций начала 20 и начала 21 веков) : Дис. ... канд. социол.. наук : 

22.00.06 / Ротмистров Алексей Николаевич. – М., 2009. – 214 c. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

 

22.04.04 

37 

Павлов С.Н. Организация социальной работы с детьми в муниципальном социуме: опыт 

социологического анализа: дис. … канд.пед.наук : 22.00.04 / Павлов Сергей Николаевич. – 

Барнаул, 2005. – 153 с. – Друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

 

38. Автореферати 
 

05.25.03 - бібліотекознавство та бібліографознавство 

38 

Еверестус Е.А. Організація бібліотечної справи у Нігерії: 05.25.03 - бібліотекознавство та 

бібліографознавство / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук – К., 1994 

б/н (ІПСП) 

38 

Єгбуна Чінеду Організація науково-технічної інформації в Нігерії: 05.25.03 - 

бібліотекознавство та бібліографознавство / Автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук – К., 1993 

б/н (ІПСП) 

38 

Сошинська Я.Є. Документальний потік з історії українського селянства та аграрних відносин і 

його відображення в бібліографічній інформації (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.): 

05.25.03 - бібліотекознавство та бібліографознавство / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата історичних наук – К., 1994 

б/н (ІПСП) 

 

12.00.02 – конституційне право, муніципальне право 

 

38 
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Кисельова І.В. Конституційно-правовий статус профсоюзної організації – складової частини 

громадянського суспільства: 12.00.02 – конституційне право, муніципальне право / 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук – Санкт-

Петербург, 2004 

б/н (ІПСП) 

 

12.00.08 – кримінальне право та кримінологія, кримінально-виконавче право  

38 

Беніцький А.С. Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих 

злочинним шляхом (проблеми кримінально-правової кваліфікації): 12.00.08 – кримінальне 

право та кримінологія, кримінально-виконавче право / Автореферат дисертації  на здобуття 

наукового ступеня кандидата юридичних наук – К. 2002. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

 

13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки 

38 

Абдираїмова Р.А. Виховання дітей і підлітків засобами народної пісні в Киргизькій сім’ї та 

школі: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук – К., 1994.- друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Абдугулов М.А. Естетичне самовиховання майбутніх вчителів музики в системі професійної 

підготовки: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертаціїна здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К, 1994 – друк. вар. (2 екз.) 

б/н (ІПСП) 

38 

Абидова У. Ф. Педагогическое обеспечение интеграции детей среднего школьного возраста в 

поликультурное пространство: 13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и 

образования \ Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук – М., 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Аверіна Т. М. Антропологічні засади педагогічної творчості у вітчизняній педагогіці ХХ 

століття: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – Ялта, 2010. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Авраменко М.М.Профільне навчання в середній школі Федеративної Республіки Німеччини: 

13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / Автореферат дисертаціїна здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 2007. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Абраменко Н. Ю. Психолого-педагогическая поддержка детей группы риска в условиях 

социально-воспитательной работы школы: 13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и 

образования \ Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук – Петрозаводск, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 
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Аванесян Л. Р. Гражданское воспитание младших школьников на педагогическом наследии В. 

А. Сухомлинского: 13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и образования \ 

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук – М., 

2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Автономов П.П. Роль предметно-естетичного середовища школи в системі комуністичного 

виховання учнів: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертаціїна здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К, 1979. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Агапова С. А. Педагогическое проектирование профессионального развития учителя: 13.00.01 

– общая педагогика, история педагогики и образования \ Автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук – М., 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Агузумцян Г.В. Трудове виховання школярів в Армянській ССР під час Великої Вітчизняної 

Війни та в післявоєнні роки (1941-1958 рр.): 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – Ереван, 

1985. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Адаменко О.О. Освітня діяльність та науково-педагогічні погляди Василя Захаровича Смаля 

(1930-1987 рр.): 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / Автореферат дисертації 

на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 2010  .- друк.вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Акутина С. П. Формирование у старшекласников семейных духовно-нравственных ценностей 

в условиях взаимодействия семьи и школы : 13.00.01 – общая педагогика и история 

педагогики / Автореферат диссертации на осискание ученой степени доктора педагогических 

наук. – Нижний Новгород, 2010. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Ананьян Е.Л. Полікультурне виховання учнів у гімназіях України (друга половина ХІХ – 

початок ХХ століття): 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / Автореферат 

дисертаціїна здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – Полтава, 2008. – 

друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Аникина Н. С. Преодоление отклоняющегося поведения сельских подростков средствами 

воспитания морального выбора: 13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и 

образования \ Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук – Казань, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Антонова Т. А. Социально-педагогическая работа с беспризорными детьми в Советской 

России (СССР) в 1918 – 1935 гг.: 13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и 
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образования \ Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук – Великий Новгород, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Антопольская Т. А. Развитие организационной культуры учреждения дополнительного 

образования детей: 13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и образования  /  

Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора педагогических наук. – М., 

2010. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Андрієнко О.С. Педагогічне діагностування научуваності учнів 11-13 років: 13.00.01 – теорія 

та історія педагогіки / Автореферат дисертаціїна здобуття наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук – К., 1997 – друк. вар. (2 екз.) 

б/н (ІПСП) 

38 

Аніщенко Н.В. Формування художнього сприйняття молодших школярів засобами 

комплексної взаємодії мистецтв: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 1993. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Арабаджи А. А. Формирование информационной компетенции старшеклассников в условиях 

профильного обучения: 13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и образования \ 

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук – 

Челябинск, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Аракчеева О. Е. Формирование социальной компетентности учащихся в процессе 

ученического самоуправления: 13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и 

образования \ Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук – Йошкар-Ола, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Арефьева О. М. Формирование коммуникативных универсальных учебных умений младших 

школьников: 13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и образования \ Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук – М., 2012. – елек. 

вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Арламов А. А. Деятельностный подход в социально-педагогическом исследовании 

профилактики девиаций: 13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и образования \ 

Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора педагогических наук – 

Краснодар, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Артемьєва Ж. Г. Формування комунікативної культури вихованців центру постінтернатної 

адаптації: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки  / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. –Челябінськ, 2007. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 
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38 

Асманская Е. А. Формирование профессиональной готовности будущих учителей начальных 

классов к педагогическому сопровождению перехода детей в среднюю школу : 13.00.01 – 

общая педагогика и история педагогики / Автореферат диссертации на осискание ученой 

степени кандидата педагогических наук. – Рязань, 2011 – елек. вар.  

б/н (ІПСП) 

38 

Аухадеева Л. А. Формирование коммуникативной культуры современного учителя в процессе 

вузовской подготовки: 13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и образования /  

Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора педагогических наук. –  

Казань, 2008. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Бабенко Л.В. Педагогічні умови формування почуття милосердя в учнів профтехучилищ: 

13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук – К., 1993. – друк.вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Бабурова И. В. Воспитание ценностных отношений школьников в образовательном процессе: 

13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и образования /  Автореферат диссертации 

на соискание ученой степени доктора педагогических наук. – Смоленск, 2009. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Багина Л. В.Управление семейным устройством детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей: 13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и образования \ 

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук – 

Барнаул, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Баглаваєва Н.І. Індивідуально-диференційований підхід до формування  математичних 

уявлень у дітей шостого року життя: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 1997. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Багно Ю.М. Соціально-культурні компоненти навчально-виховного процесу сільської 

початкової школи в Україні (20 – початок 30-х рр. ХХ століття): 13.00.01 – загальна педагогіка 

та історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кадидата 

педагогічних наук – Житомир, 2009. друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Бажук О. В. Педагогическая профилактика профессионального здоровья студентов-будущих 

социальных педагогов: 13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и образования \ 

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук – 

Омск, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Базарова Т. С. Система профессиональной подготовки социального работника в условиях 

регионального вуза : 13.00.01 – общая педагогика и история педагогики; 13.00.08 – теория и 
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методика профессионального образования / Автореферат диссертации на осискание ученой 

степени доктора педагогических наук. – Улан-Удэ, 2010 – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Балахтар В.І. Педагогічні засади організації дозвілля дітей та підлітків у системі позашкільної 

освіти в Україні (1960 – 1991 рр.): 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – Івано-

Франківськ, 2010.  – друк. вар.  

б/н (ІПСП) 

38 

Баранова Е. И. Моделирование комплексных форм воспитания индивидуальности детей: 

13.00.01 –  общая педагогика, история педагогики и образования   /  Автореферат диссертации 

на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – Великий Новгород, 2012. – 

елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Барановская Л. А. Формирование социальной ответственности студента в социокультурном 

образовательном пространстве: 13.00.01 –  общая педагогика, история педагогики и 

образования   /  Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

педагогических наук. – Чита, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Барановська С.А. Підготовка вчиетеля початкових класів до музично-самоосвітньої 

діяльності: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 1998. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Басанець М.Г. Підвищення ефективності воєнно-петріотичного виховання курсантів: 13.00.01 

– теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук – К., 1990. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Басимов М.М. Педагогічні проблеми визначення професійної відповідності старшокласників 

методами математичного моделювання: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – Челябінськ, 1993. – 

друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Басова Л. В. Педагогические условие реализации принципа доступности обучения младших 

школьников в сельской общеобразовательной  школе: 13.00.01 – общая педагогика, история 

педагогики и образования \ Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук –Йошкар-Ола, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Басова Е. А. Формирование у подростков функциональной грамотности в сфере 

коммуникации (на материале гуманитарных предметов): 13.00.01 –  общая педагогика, 

история педагогики и образования   /  Автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук. – Санкт-Петербург, 2012. – елек. вар. 
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б/н (ІПСП) 

38 

Бедов А. Н. Проектный подход в процессе активизации профессионального самоопределения 

подростков : 13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и образования \ Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук –Москва, 2012. – 

елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Безверха В.Є. Тестовий контроль знань учнів старших класів з гуманітарних предметів (на 

матеріалі літератури): 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 1996. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Бєлкіна Е.В. Естетичне виховання дітей шестирічного віку засобами образотворчого 

мистецтва (на матеріалі живопису): 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 1996. – друк. 

вар.ю 

б/н (ІПСП) 

38 

Белякова Е. Г. Смыслообразование в педагогическом взаимодействии: 13.00.01 – общая 

педагогика, история педагогики и образования /  Автореферат диссертации на соискание 

ученой степени доктора педагогических наук. –  Тюмень, 2009. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Белякова Т. С. Психолого-педагогическое сопровождение деятельности педагога 

дополнительного образования: 13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и 

образования \ Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук – Москва, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Бєрсєнєва Т. О. Духовно-моральні основи традиційного способу життя як соціально-

педагогічна проблема: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки  / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук. – Курськ, 2008. – елек. 

вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Биковська О.В. Теоретико-методичні основи позашкільної освіти в Україні: 13.00.01 – 

загальна педагогіка та історія педагогіки / Автореферат дисертаціїна здобуття наукового 

ступеня доктора педагогічних наук – К., 2008. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Білавич Г.В. Українське педагогічне товариство «Рідна школа» і розвиток національного 

шкільництва у Галичині (1881-1939 рр.): 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 1996. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Балакина Л. Л. Педагогические принципы реализации коммуникативного подхода в 

организации урока и формирования коммуникативной компетентности учащихся: 13.00.01 – 
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общая педагогика, история педагогики и образования  /  Автореферат диссертации на 

соискание ученой степени доктора педагогических наук. – Томск, 2010. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Білецький О .А. Розвиток народної освіти у Катеринославській губернії (друга половина ХІХ – 

початок ХХ століття) : 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – Луганськ, 2009. - 

електр. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Біліченко П.Г. Просвітницька діяльність українських меценатів родини Терещенків (друга 

половина ХІХ – початок ХХ століття): 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / 

Автореферат дисертаціїна здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – Харків, 

2008. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Білоусова Я.В. Формування риторитичної культури студентів гуманітарних факультетів у 

навчально-виховному процесі: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації 

на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 2004 – 2 екз. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Більченко Є.В. Педагогічні погляди Климента Смолятича в контексті діалогу культур: 

13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук – К., 2006 – 2 екз. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Бобылева О. А. Ценности социального воспитания в наследии отечественных педагогов 20 

века (на примере Рязанского региона) : 13.00.01 – общая педагогика и история педагогики / 

Автореферат диссертации на осискание ученой степени кандидата педагогических наук. – 

Рязань, 2011 – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Богачинська Ю.С. Метод як система регулятивного навчання гуманітарно-художнього 

предмету в школі: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук – Волгоград, 1994. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Богдашин А. В. Развитие ключевых компетенций подростком в образовательном процессе 

учреждения дополнительного образования детей: 13.00.01 – общая педагогика, история 

педагогики и образования (педагогические науки) \ Автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата педагогических наук –Омск, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Бойченко М. А. Тенденції реформування управління сучасною загальною середньою освітою 

США: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / Автореферат дисертаціїна 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – Полтава, 2010. – друк. вар. (2 екз.) 

б/н  (ІПСП) 

38 
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Бойченко Т.Є. Формування в учнів середньої школи системи знань про здоров’я людини: 

13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук – К., 1994. друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Боков Д. А Формирование у студентов готовности к социальному самоопределению в 

процессе внеучебной деятельности: 13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и 

образования \ Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук –Рязань, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Болотова М. И. Развитие воспитательной системы учреждения дополнительного образования 

детей на основе событийно-интегративного подхода : 13.00.01 – общая педагогика, история 

педагогики и образования \ Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук –Оренбург, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Бондаренко Т.М. Підготовка дітей до школи як педагогічна проблема в теорії і практиці 

вітчизняної педагогіки (друга половина ХХ століття): 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – 

Луганськ, 2008 – 20с. друк. вар. (2 екз.) 

б/н (ІПСП) 

38 

Борисовская М. В. Ученическая самоуправленческая деятельность как средство формирования 

лчностного самоопределения старших подростков в средней школе : 13.00.01 – общая 

педагогика и история педагогики / Автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук. – Йошкар-Ола, 2011 – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Брайченко Т.Ф. Формування цінностих орієнтацій у студентів педінститута засобами 

музичного мистецтва: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 1990. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Брежнєва О.Г. Формування пізнавальної активності старших дошкільників у процесі навчання 

елементам математики: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 1997. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Бриліна В.Л. Формування естетичного ідеалу в процесі вокальної роботи с підлітками: 

13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук – К., 1985. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Бріт Н.М. Взаємодія школи, сім’ї та суспільства в науково-атеїстичному вихованні підлітків: 

13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук – К., 1985. – друк вар. 

б/н (ІПСП) 
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38 

Будник О.Б. Педагогічні передумови виховання господарської культури молодших школярів: 

13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук – Івано-Франківськ, 1997. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Бурбаева С. Б. Педагогическое стимулирование социальной активности подростков в 

деятельности детских общественных организаций: 13.00.01 –  общая педагогика, история 

педагогики и образования   /  Автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук. – Кострома, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Бурыхина Ю. А. Педагогические условия формирования учебной мотивации учащихся 

среднего подросткового возраста: на предметах гуманитарного цикла: 13.00.01 –  общая 

педагогика, история педагогики и образования   /  Автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата педагогических наук. – Ижевск, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Буркова Н. Г. Педагогічні принципи моніторингу в закладах середньої професійної освіти: 

13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки  / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня доктора педагогічних наук. – М., 2008. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Бурлакова Т. В. Индивидуализация профессиональной подготовки студентов в 

педагогическом ВУЗе: 13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и образования; 

13.00.08 – теория и методика профессионального образования /  Автореферат диссертации на 

соискание ученой степени доктора педагогических наук. –  Ярославль, 2009. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Бусурашвілі Д.К. Педагогічні основи формування у молодших школярів естетичного 

ставлення до музики: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук – Тбілісі, 1989. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Вагинова С. А. Формирование компетентности коммуникативно-партнерского 

взаимодействия учащихся: 13.00.01 –  общая педагогика, история педагогики и образования   /  

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – 

Челябинск, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Вайнола Р. Х. Педагoгiчнi засади oсoбистiснoгo рoзвитку майбутньoгo сoцiальнoгo педагoга в 

прoцесi прoфесiйнoї підготовки : дис. … доктора пед. наук : 13.00.04 / Вайнола Ренате 

Хейкіївна. – К., 2009. – 542 . – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Вакуленко В.М. Акмеологічний підхід у теорії й практиці вищої педагогічної освіти України, 

Білорусі, Росії (порівняльний аналіз): 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / 
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Автореферат дисертаціїна здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – 

Луганськ, 2008. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Вакуленко Т.І. Становлення і розвиток системи підвищення кваліфікації вчителів Німеччини: 

13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук – К., 1995. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Валєєв А. А. Розвиток теорії та практики вільного виховання в зарубіжній педагогіці (ХХ ст.): 

13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки  / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня доктора педагогічних наук. –Казань, 2007. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Валиев Р. А. Формирование готовности будущих педагогов к освоению актуального 

социального опыта: 13.00.01 –  общая педагогика, история педагогики и образования   /  

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – 

Тюмень, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Варначаева А. Г. Подготовка взрослых к сотрудничеству с подростками в детских 

общественных организациях: 13.00.01 –  общая педагогика, история педагогики и образования   

/  Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – 

Ижевск, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Василенко О.М. Педагогічні умови реалізації функцій змісту шкільного компонента: 13.00.01 

– теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук – Харків, 1996.- друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Васильева Ю. С.  Организационно-педагогические условия адаптации выпускников школы к 

обучению в современном ВУЗе: 13.00.01 –  общая педагогика, история педагогики и 

образования   /  Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук. – Санкт-Петербург, 2011. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Ваховський М. Л. Педагогічні ідеї Г. Манна та К. Ушинського: Порівняльний аналіз: 13.00.01 

– загальна педагогіка та історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук. – Луганськ, 2009. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Вахрушев М. В. Организационно-педагогические условия развития мультикомпетентности 

старшеклассников: технологический подход: 13.00.01 –  общая педагогика, история 

педагогики и образования   /  Автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук. – М., 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 
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Ващенко Л.М. Морально-естетичне виховання старшокласників засобами світової художньої 

культури: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 1993. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Вдович С.М. Розвиток ідей гуманної педагогіки в Західній Україні (кінець ХІХ – початок ХХ 

ст.): 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук – К., 1998. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Векслер С.І. Розвиток критичного мислення старшокласників в процесі навчання: 13.00.01 – 

теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук – К., 1974. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Величко В.М. Педагогічне керівництво колективної музичної діяльності в молодших класах 

середньої школи ВНР, ГДР,НРБ: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 1988. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Венгловська О. А. Розвиток дошкільної освіти на Київщині (друга половина ХХ – початок 

ХХІ століття): 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки  /  Автореферат дисертації 

на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 2013. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Вербицький В.В. Організаційно-педагогічні основи функціонування екологічно-

натуралістичного центру учнівської молоді: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 

1996. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Вершинина Л. В. Формирование ценностного сознания будущего учителя в аксиологическом 

педагогическом пространстве: 13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и образования  

/  Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора педагогических наук. –  

Оренбург, 2009. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Вершинина Н. А. Методология исследования структуры педагогики: 13.00.01 – общая 

педагогика, история педагогики и образования  /  Автореферат диссертации на соискание 

ученой степени доктора педагогических наук. –  Санкт-Петербург, 2009. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Витвицкая Л. А. Развитие взаимодействия субъектов образовательного процесса 

университета: 13.00.01 –  общая педагогика, история педагогики и образования   /  

Автореферат диссертации на соис0кание ученой степени доктора педагогических наук. – 

Оренбург, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 
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Вишнівський Р.Й. Ідея національної школи у творчому доробку Івана Франка: 13.00.01 – 

загальна педагогіка та історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук – Дрогобич, 2010. – друк. вар. 

б/н  (ІПСП) 

38 

Владимирська Є.Ю. Науково-методичне забезпечення якості дистанціного навчання у 

технічному університеті: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 2006 – 2 екз. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Власова О. А. Валеолого-педагогическое сопровождение учащихся с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивности: 13.00.01 –  общая педагогика, история педагогики и образования   

/  Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – 

Великий Новгород, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Власова О.І. Проблеми професійної підготовки вихователів дитячих містечок у спадщині 

Германа Гмейнера: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 1993. – друк. вар. 

б/н  (ІПСП) 

38 

Вовкочин Л.Ю. Проблема формування громадянськості молоді у мистецько-літературній 

спадщині О.П.Довженка: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – Київ, 2009 . – друк. 

вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Воєводіна Л.П. Формування цілісного музичного сприймання у студентів педагогічних 

інститутів: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 1987. – друк. вар. 

б/н  (ІПСП) 

38 

Вознюк О.В. Синергетичний підхід як метод аналізу розвитку вітчизняної педагогічної думки 

(друга половина ХХ століття): 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації 

на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – Житомир, 2009 – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Возняк А.Б. Формування творчої особистості підлітків у позакласній виховній роботі 

загальноосвітньої школи (1946-2006 рр.): 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – Дрогобич, 2008. – 

друк. вар. 

б/н  (ІПСП) 

38 

Волков В.О. Забезпечення системи единих педагогічних вимог як умов виховання 

усвідомленої дисципліни школярів: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 1988. – друк. вар. 

б/н  (ІПСП) 

38 
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Волкова М. В. Методология и теория формирования нравственной устойчивости личности 

школьников на основе интеграции педагогических технологий: 13.00.01 –  общая педагогика, 

история педагогики и образования   /  Автореферат диссертации на соискание ученой степени 

доктора педагогических наук. – Чебоксары, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Волкова О. В. Взаимодействие школы и семьи как основа организации патриотического 

воспитания младших школьников: 13.00.01 –  общая педагогика, история педагогики и 

образования /  Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук. – Ижевск, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Волобуєва І.А. Система дидактичних ігор та вправ як засіб формування зорових сенсорних 

умінь учнів 1-2 класів: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 1996. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Володько В.Ф. Виховання в національній школі Білорусії: теоретико-методичні основи: 

13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертаціїна здобуття наукового ступеня 

доктора педагогічних наук – К, 1993. – друк. вар. 

б/н  (ІПСП) 

38 

Волошина Г.П. Стимулювання екологічної активності молодших школярів (на матеріалі 

уроків мови і читання): 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 1996. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Волощук І.С. Педагогічні основи розвитку творчих здібностей молодших школярів в умовах 

сільської загальноосвітньої школи:13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук – К., 1998. – друк. вар. 

б/н  (ІПСП) 

38 

Волчєгорська Є. Ю. Особистісно орієнтоване естетичне виховання молодших школярів: 

методологія, теорія, практика: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки  / 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук. – 

Челябінськ, 2007. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Ворокова Н. Х. Формирование нравственно-ценностных ориентаций учащихся колледжа на 

основе использования проблемных жизненных ситуаций : 13.00.01 –  общая педагогика, 

история педагогики и образования /  Автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук. – Майкоп, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Гавриш І.В. Становлення і розвиток радянської системи професійно-технічної освіти в Україні 

(1917-1929 рр.): 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 1991 – друк.вар. 

б/н (ІПСП) 



1065 

 

38 

Гаврищ И. А. Формирование нравственных ориентаций личности школьников в учебно-

воспитательном процессе с учетом их гендерных различий : 13.00.01 –  общая педагогика, 

история педагогики и образования /  Автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук. – М., 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Гаджимурадова Р. Т. Педагогические условия проектирования и реализации 

здоровьеформирующей технологии физического воспитания младших школьников: 13.00.01 –  

общая педагогика, история педагогики и образования /  Автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – Махачкала, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Гайдаржийська Л.П. Формування елементів математичних уявлень у дітей старшого 

дошкільного віку: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертаціїна здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К, 1996. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Гайдарова Л. И. Педагогическое просвещение родителей как фактор модернизации 

воспитательной работы в школе: 13.00.01 –  общая педагогика, история педагогики и 

образования /  Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук. – Махачкала, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Галай О.Ю. Науково-педагогічна діяльність української еміграції у Чехословаччині у 

міжвоєнний період (1918-1939 рр.): 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – Луганськ, 1998. друк. 

вар. 

б/н  (ІПСП) 

38 

Галактіонова Т. Г. Читання школярів як соціально-педагогічний феномен відкритої освіти: 

13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки  / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня доктора педагогічних наук. – Санкт-Петербург, 2008. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Галицына И. В. Организационно-педагогические условия становления и функционирования 

системы психологической службы вуза: 13.00.01 – общая педагогика и история педагогики / 

Автореферат диссертации на сосискание ученой степени кандидата педагогических наук. – 

Рязань, 2011. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Галус О.М. Удосконалення процесу трансформування наукових ідей в педагогічну практику: 

13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук – К., 1995. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Гам В. И. Методология и технологии стратегического лидерства в условиях системных 

изменений в образовании: 13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и образования  /  
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Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора педагогических наук. –  

Калининград, 2009. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Гамина Т.С. Суспільно-політична підготовка вожатих-виробничників до виховної роботи з 

піонерами: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертаціїна здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К, 1985. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Гаричева Н. Е. Взаимодействие школы семьи и общественности по предупреждению 

правонарушений учащихся: 13.00.01 –  общая педагогика, история педагогики и образования   

/  Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – 

Смоленск, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Геворкян А. А. Генезис и развитие детских и молодежных объединений в России XIX – XX 

вв.: 13.00.01 –  общая педагогика, история педагогики и образования   /  Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – Томск, 2012. – 

елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Герасименко Л.Б. Подолання пасивності в навчальній, трудовій та суспільній діяльності учнів 

5-9 класів: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 1991. друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Гербут К. А. Педагогические условия профилактики девиантного поведения 

старшеклассников: 13.00.01 –  общая педагогика, история педагогики и образования   /  

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – М., 

2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Гердо Н.В. Индивидуализация обучения учащихся старших классов в современной 

общеобразовательной школе: 13.00.01 –  общая педагогика, история педагогики и образования   

/  Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – 

Чебоксары, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Герцюк Д.Д. Учительський рух на Західноукраїнських землях (друга половина ХІХ – початок 

ХХ століття): 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертаціїна здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К, 1996. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Гільианшина С. І. Формування професійного мислення майбутніх вчителів на основі 

компетентнісного підходу: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки  / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук. – Казань, 2008. – елек. 

вар. 

б/н (ІПСП) 
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38 

Гіптерс З.В. Художня творча діяльність студентів вищих закладів освіти України (1960-1995 

рр.): 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук – К., 1998. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Гладкова Т. Е. Педагогическое сопровождение развития социального познания подростков: 

13.00.01 –  общая педагогика, история педагогики и образования   /  Автореферат диссертации 

на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – Нижний Новгород, 2011. – 

елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Год Н.В. Моральне виховання особистості в педагогічній системі гуманіста Еразма 

Роттердамського: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / Автореферат дисертації 

на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – Полтава, 2009. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Головко Г.О. Теоретико-методичні проблеми педагогіки у творчій спадщині Я.А.Мамонтова 

(1888-1940): 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 1995. друк. вар.  

б/н  (ІПСП) 

38 

Головко Н.І. Узагальнення та систематизація знань учнів 7-9 класів з природничих предметів 

із застосуванням засобів відеоінформації: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 1997. – друк. вар. 

б/н  (ІПСП) 

38 

Головчук С. Ю. Проблема виховання патріота-державника у педагогічній спадщині Григорія 

Ващенка (1878-1967): 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 2012 – друк. вар. 

(2 екз.) 

б/н (ІПСП) 

38 

Гольберт Е. В.Формирование представлений о семейных отношениях у старших 

дошкольников ДОУ: 13.00.01 –  общая педагогика, история педагогики и образования   /  

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – 

Чита, 2011. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Гончарова О.В. Проблеми формування дисциплінованості учнів у вітчизняній педагогічній 

думці 20-70-х рр. ХХ століття: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидатапе дагогічних наук. – Харків, 

2009. – друк. вар.  

б/н (ІПСП) 

38 

Горбатюк Н.М. Народність як принцип виховання у педагогічній науці другої половини ХІХ – 

ХХ століття: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – Кіровоград, 2009. – друк. вар. 



1068 

 

б/н (ІПСП) 

38 

Горбенко С.С. Етично-естетичне виховання молодших підлітків засобами народної художньої 

творчості: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертаціїна здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К, 1984. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Горнова Т. С. Педагогические условия воспитания нравственной устойчивости у детей-сирот: 

13.00.01 –  общая педагогика, история педагогики и образования /  Автореферат диссертации 

на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – Кострома, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Горохова С. Ю. Развитие коммуникативной активности учащихся сельских школ во 

внеурочной деятельности: 13.00.01 –  общая педагогика, история педагогики и образования   /  

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – 

Чита, 2011. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Горутько Е. Н. Формирование образа мира подростка в Монтессори-образовании : 13.00.01 – 

общая педагогика и история педагогики / Автореферат диссертации на сосискание ученой 

степени кандидата педагогических наук. – Оренбург, 2011 – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Грабовська Т.О. Моральне виховання майбутніх вчителів (на матеріалі вищої педагогічної 

школи): 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук – К., 1992. друк. вар. (2 екз.) 

б/н  (ІПСП) 

38 

Гризоглазова Т.І. Формування морального досвіду молодших школярів засобами музичної 

казки: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук – К., 1994 – друк. вар. (2 екз.) 

б/н  (ІПСП) 

38 

Гриньова М.В. Теоретико-методичні основи формування саморегуляції навчальної діяльності 

школярів: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня доктора педагогічних наук – К., 1998. – друк. вар. 

б/н  (ІПСП) 

38 

Грицкова Ю.В. Проблема формування педагогічної культури батьків у вітчизняній 

педагогічній думці другої половини ХХ століття: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія 

педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних 

наук. – Харків, 2009. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Гриценко В.Г. Соціально-педагогічні умови подолання стану самотності студентів вищих 

навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації: 13.00.05 – соціальна педагогіка/ Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступення кандидата педагогічних наук. – К.,2014-друк.вар. 

б/н 
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38 

Гришанова И. А. Дидактическая концепция формирования коммуникативной успешности 

младших школьников : 13.00.01 – общая педагогика и история педагогики / Автореферат 

диссертации на сосискание ученой степени доктора педагогических наук. – Ижевск, 2010. – 

елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Гудовсек О.А. Становлення і розвиток естетичного виховання учнів у позашкільних закладах 

України (1954 – 1991 рр.): 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – Рівне, 2011. – друк. 

вар.  

б/н (ІПСП) 

38 

Гулецька Я.Г. Полікультурна освіта студентської молоді в ууніверситетах США: 13.00.01 – 

загальна педагогіка та історія педагогіки / Автореферат дисертаціїна здобуття наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук – К. 2008 – друк. вар. (2 екз.) 

б/н (ІПСП) 

38 

Гурман Л.Д. Педагогічні умови підвищення рівня фізичної підготовленості старшокласників у 

процесі позакласної роботи: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 1997. – друк.вар. 

б/н  (ІПСП) 

38 

Гуров Ю.С. Формування музичних смаків в учнів педагогічних училищ: 13.00.01 – теорія та 

історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук – К., 1983. – друк. вар. (2 екз.) 

б/н  (ІПСП) 

38 

Гуцол А. В. Розвиток системи позашкільних закладів освіти в Луганській і Донецькій областях 

(1946-1991рр.): 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / Автореферат дисертації 

на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – Луганськ, 2010. Друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Давидова В. Д. Неформальна освіта дорослих у навчальних гуртках Швеції: 13.00.01 – 

загальна педагогіка та історія педагогіки  /  Автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 2008. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Давлятова Н. Х. Социально-педагогические условия формирования моральных качеств у 

учащихся начальных классов: 13.00.01 –  общая педагогика, история педагогики и 

образования /  Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук. – Курган-Тюбе, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Дворов П.П. Виховання відповідальності старшокласників в умовах демократизації школи: 

13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук – К., 1992.  – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 
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38 

Дегтерев В. А. Интегративно-дифференцированный подход в системе непрерывного 

профессионального образования специалистов социальной сферы: 13.00.01 –  общая 

педагогика, история педагогики и образования; 13.00.08 – теория и методика 

профессионального образования  /  Автореферат диссертации на соискание ученой степени 

доктора педагогических наук. – Нижний Новгород, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Дедович В.М. Форми інтеграції природничонаукових знань старшокласників: 13.00.01 – теорія 

та історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук – К., 1997. – друк. вар. 

б/н  (ІПСП) 

38 

Дем’янчук О.Н. Формування музично-естетичних інтересів учнів загальноосвітньої школи: 

13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук – К., 1995. – друк. вар. 

б/н  (ІПСП) 

38 

Дерев’янко Л.А. Особливості формування вокально-мовленнєвої культури як складової 

педагогічної майстерності майбутнього вчителя: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 1993 

– друк. вар. (2 екз.) 

б/н  (ІПСП) 

38 

Джалалов Е.Ю. Порівняльний історико-педагогічний аналіз становлення та розиток народної 

освіти в Авганістані та республіках середньої Азії: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 

1989. – друк. вар. 

б/н  (ІПСП) 

38 

Дзвінка Р.І. Естетичне виховання студентів педвузу засобами українського музичного 

фольклору:13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 1995. - друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Дзицоев А. А. Взаимодействие школы и семьи в процессе нравственно-полового воспитания 

старшеклассников: 13.00.01 –  общая педагогика, история педагогики и образования   /  

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – 

Владикавказ, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Дичинская Л Е. Формирование готовности будущего учителя к развитию самоконтроля у 

младших школьников: 13.00.01 –  общая педагогика, история педагогики и образования   /  

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – 

Самара, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Дігтяр Н.М.  Формування художнього досвіду учнів основної школи засобами народної 
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картини : 13.00.07-теорія і методика виховання / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук. К.-2015- друк вар. 

б/н 

38 

Дідич Г.С. Художньо-педагогічний аналіз музичних творів як засіб естетичного виховання 

підлітків: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 1982 -  друк. вар. (2 екз.) 

б/н  (ІПСП) 

38 

Дітковська С.О. Розвиток відомчих дошкільних закладів у Донбасі в кінці 50-х – початок 90-х 

років: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / Автореферат дисертаціїна здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук – Луганськ, 2004. – друк. вар. 

б/н  (ІПСП) 

38 

Добенько О.В. Орієнтація старшокласників на професію вчителя математики у навчально-

виховному процесі педагогічного ліцею: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат 

дисертаціїна здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – Івано-Франківськ, 

1997 – друк. вар. (2 екз.) 

б/н  (ІПСП) 

38 

Добридень А.В. Формування навичок самоосвіти у старшокласників: 13.00.01 – загальна 

педагогіка та історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук – Кіровоград, 2010. – друк. вар. 

б/н  (ІПСП) 

38 

Добрянський І. А. Розвиток недержавної вищої школи в Україні: 13.00.01 – загальна 

педагогіка та історія педагогіки  / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

доктора педагогічних наук. – Москва, 2008. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Довгань Л.І. Концепції морального вихованння учнів у сучасній педагогічній науці США: 

13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / Автореферат дисертаціїна здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук – Житомир, 2006. – друк. вар. 

б/н  (ІПСП) 

38 

Довгопол І.І. Формування політичної культури вчителів у процесі безперервної педагогічної 

освіти: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертаціїна здобуття наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук – К, 1994. – друк. вар. 

б/н  (ІПСП) 

38 

Докучаєва В.В. Теоретико-методичні засади проектування інноваційних педагогічних систем: 

13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / Автореферат дисертаціїна здобуття 

наукового ступеня доктора педагогічних наук – Луганськ, 2007. – друк. вар. 

б/н  (ІПСП) 

38 

Дорожкіна О.О. Формування потреби в естетичній діяльності у вихованців дитячих будинків і 

шкіл-інтерантів: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертаціїна здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К, 1993. – друк. вар. (3 екз.) 



1072 

 

б/н  (ІПСП) 

38 

Дороніна Т.О. Становище та розвиток Києво-Могилянської Академіїї як вищого навчального 

закладу європейського рівня: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації 

на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 1995. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Дорошенко Т.В. Формування у молодших школярів навичок музичного сприймання: 13.00.01 

– теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук – К., 1996. – друк.вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Друбецкая Л. А. Формирование творческого потенциала воспитателя детского сада в 

педагогической мастерской: 13.00.01 –  общая педагогика, история педагогики и образования   

/  Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – 

М., 2011. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Дубровський В.Ф. Педагогічні умови формування правової культури старшокласників: 

13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук – К., 1997 – друк. вар. 

б/н  (ІПСП) 

38 

Дудник Ю.П.  Організаційно-педагогічні умови модернізації ринку освітніх ресурсів вищої 

школи в Автономній Республіці Крим: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. –Ялта, 

2009 . – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Дяк Т. П. Теоретичні засади формування педагогічного мислення в координатах 

самовизначення особистості : 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – 

Дрогобич, 2011. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Ежов С. Г. Формирование социальной компетентности подростков в условиях физкультурно-

спортивной деятельности: 13.00.01 –  общая педагогика, история педагогики и образования   /  

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – 

Нижний Новгород, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Ермак Н. А. Педагогическая поддержка качества жизни людей пожилого возраста средствами 

художественного творчества: 13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и образования  

/  Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора педагогических наук. –  

Ростов-на-Дону, 2009. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 
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Ермаков Р. Ю. Педагогические условия ценностного согласования в познавательной 

деятельности школьников: 13.00.01 –  общая педагогика, история педагогики и образования   /  

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – 

Хабаровск, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Євтушенко В.О. Підготовка вихователів до естетичного виховання дітей дошкільного віку у 

навчальних закладах України (кінець ХІХ – початок ХХ століття): 13.00.01 – загальна 

педагогіка та історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук. – Харків, 2011. – друк. вар.  

б/н (ІПСП) 

38 

Єремкіна О. В. Формування психолого-педагогічної діагностичної культури вчителя в системі 

неперервної педагогічної освіти: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки  / 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук. – Рязань, 

2008. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Жайсанбаев Т.Р. Педагогічні умови удосконалення політехнічної освіти учнів 6-8 (7-9) класів 

(на прикладі вивчення фізики та трудового навчання в школах Каз.ССР): 13.00.01 – теорія та 

історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук – К., 1989 – друк.вар. (2 екз.) 

б/н  (ІПСП) 

38 

Жанайдарова К.Т. Формування моральної готовності підлітків до праці в діяльності 

позашкільних закладів: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – Ташкент, 1984. – друк. вар. 

б/н  (ІПСП) 

38 

Желан А.В. Становлення та розвиток музичної освіти в Херсонській губернії (кінець ХІХ – 

початок ХХ століття): 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / Автореферат 

дисертаціїна здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – Луганськ, 2008. Друк. 

вар. (2 екз.) 

б/н  (ІПСП) 

38 

Жидецький Ю.Ц. Інтеграція знань учнів про властивості матеріалів у професійних навчально-

виховних закладах поліграфічного профілю: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 

1995. - друк. вар. 

б/н  (ІПСП) 

38 

Жукова Е. Ю. Формирование гуманного отношения к природе у учащихся 5 – 8 классов в 

процессе нравственно-экологического образования : 13.00.01 – общая педагогика и история 

педагогики / Автореферат диссертации на сосискание ученой степени кандидата 

педагогических наук. – Рязань, 2011. – друк. вар.; елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 
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Заблоцкая О. А. Организационно-педагогические особенности образовательного процесса в 

университетах Франции: 13.00.01 –  общая педагогика, история педагогики и образования   /  

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – 

Ставрополь, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Завалишина О. В. Педагогическая поддержка подростков, склонных к интернет зависимости : 

13.00.01 – общая педагогика и история педагогики / Автореферат диссертации на сосискание 

ученой степени кандидата педагогических наук. – Курск, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Заверико Н.В. Соціалізація старшокласників у самодіяльних об’єднаннях: 13.00.01 – теорія та 

історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук – К., 1992 – друк. вар. (3 екз.) 

б/н  (ІПСП) 

38 

Завіна В.І. Формування готовності майбутніх учителів початкових класів до організації 

контролю за навчальною діяльністю школярів: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 

1996. Друк. вар. 

б/н  (ІПСП) 

38 

Загайко О.В. Підготовка працівників соціальних служб для середніх загальноосвітніх закладів 

Великої Британії: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / Автореферат 

дисертаціїна здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – Харків, 2008. Друк. 

вар. 

б/н  (ІПСП) 

38 

Загоруля Т. Б. Актуалізація толерантних властивостей особистості в освітньому процесі: 

13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки  / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – Єкатеринбург, 2005. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Загузина Н. Н. Довузовская подготовка как условие содействия профессиональному 

самоопределению старших школьников: 13.00.01 –  общая педагогика, история педагогики и 

образования   /  Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук. – Санкт-Петербург, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Запорожченко Ю. Г. Система забезпечення якості освіти в Ірландії : 13.00.01 – загальна 

педагогіка та історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук. – Київ, 2011.- друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Запускалова Н. С. Педагогическое сопровождение саморазвития старшеклассников в 

виртуальной образовательной среде гимназии: 13.00.01 –  общая педагогика, история 

педагогики и образования   /  Автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук. – Челябинск, 2012. – елек. вар. 
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б/н (ІПСП) 

38 

Зауторова Э. В. Приобщение к искусству как средство педагогической коррекции ценностных 

ориентаций молодых осужденных: 13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и 

образования  /  Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

педагогических наук. –  Ярославль, 2009. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Захаренко С.О. Проблеми родинного виховання у творчій спадщині О.А.Захаренка: 13.00.01 – 

загальна педагогіка та історія педагогіки / Автореферат дисертаціїна здобуття наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук – К., 2008. – друк. вар. 

б/н  (ІПСП) 

38 

Захарова Ж. А. Социально-педагогическое сопровождение процесса воспитания приемного 

ребенка в замещающей семье : 13.00.01 – общая педагогика и история педагогики / 

Автореферат диссертации на сосискание ученой степени доктора педагогических наук. – 

Кострома, 2009. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Зверева І.Д. Формування політичної свідомості у підлітків в діяльності шкільних клубів 

інтернаціональної дружби: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – М, 1986. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Зеленов Е. В. Педагогические условия становления ценностно-смысловых ориентаций 

старшеклассников в процессе художественно-эстетической деятельности: 13.00.01 –  общая 

педагогика, история педагогики и образования   /  Автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата педагогических наук. – М., 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Зелюк В.В. Формування культури майбутнього вчителя засобами української етнопедагогіки: 

13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертаціїна здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук – К, 1994 – друк. вар. (2 екз.) 

б/н  (ІПСП) 

38 

Земзюліна В.М. Формування культури пізнавальної діяльності майбутніх інженерів в процесі 

проблемного навчання: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 1989. – друк. вар. 

б/н  (ІПСП) 

38 

Золочевський В. В.  Теорія і практика організації фізкультурно-масової роботи із 

студентською молоддю у вітчизняній педагогіці (кінець ХХІ – перша половина ХХ ст.): 

13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – Харків, 2009 . – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Зубченко О.С. Інформаційно-комунікативні технології у шкільній освіті Великобританії: 

13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття 
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наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 2010. – друк. вар. . 

б/н (ІПСП) 

38 

Зязюн Л.І. Теоретичні засади розвитку і саморозвитку особистості в освітній системі Франції: 

13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 2008. – друк. вар. 

б/н  (ІПСП) 

38 

Іванова Л.О. Педагогічна спадщина Н.Д.Леонтовича: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 

1983. друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Иванаевская Е. А. Формирование компетентности социального взаимодействия школьников 

во внеурочной деятельности: 13.00.01 –  общая педагогика, история педагогики и образования 

/  Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – 

Самара, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Иринчеев А. А. Развитие профессиональной компетентности будущих учителей: 13.00.01 –  

общая педагогика, история педагогики и образования /  Автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – Улан-Удэ, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Іванчук Г.П. Філософія для дітей у змісті початкової освіти Сполучених Штатів Америки: 

13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / Автореферат дисертаціїна здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук – Житомир, 2008. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Івашко О. А. Проблема полікультурної освіти у республіці Польща : 13.00.01 – загальна 

педагогіка та історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук. – К., 2012. – друк. вар. (2 екз.) 

б/н (ІПСП) 

38 

Ільясов Р.А.Педагогічні умови здійснення спадкоємності навчання в середній спеціальній і 

вищій школі при підготовці спеціалістів з вищою освітою: 13.00.01 – теорія та історія 

педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних 

наук – К., 1989. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Іноземцева С.В. Організація соціально-педагогічної роботи з підлітками з особливими 

потребами в середніх навчальних закладах України (друга половина ХХ століття): 13.00.01 – 

загальна педагогіка та історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук. –Харків, 2009. – друк. вар.  

б/н (ІПСП) 

38 

Ісьянова Л.М. Формування етичного ідеалу молоді засобами пропоганди музичного мистецтва 

(на матеріалі професійно-технічних училищ): 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / 
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Автореферат дисертаціїна здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К, 1989. 

– друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Казанцев В.М. Особливості виховання педагогічно запущених дітей в спеціалізованій 

спортивній школі: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук – Іркутськ, 1983. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Казимирская Л. Н. Педагогические условия социальной успешности обучающихся в 

современной гимназии: 13.00.01 –  общая педагогика, история педагогики и образования /  

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – 

Омск, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Какимова З.Ш. Питання підготовки майбутнього вчителя до естетичного виховання учнів 

Казахських сільських шкіл: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – Алма-Ата, 1984. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Калениченко А.Г. Розиток музичного виховання учнів загальноосвітніх шкіл в Українській 

ССР (1945-1985 рр.): 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 1990. друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Каліна К.Є. Моральне виховання студентської молоді на Слобажанщині (кінець ХІХ-початок 

ХХ століття): 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – Харків, 2008. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Камаева Р.А. Розвиток школи та педагогічної думки в Ірані в ІХ-ХІ століттях: 13.00.01 – 

теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук – М., 1989 

б/н (ІПСП) 

38 

Канішевська Л.В. Формування гуманних відносин учнів І-ІУ класів шкіл-інтернатів для дітей-

сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків у позаурочній діяльності: 13.00.01 – теорія 

та історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук – К., 1995. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Каплун А.В. Розвиток професійної школи сільськогосподарського профілю у Польщі (1960-

1990 рр.): 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К, 1993. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 
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Карась Г.В. Формування естетичного досвіду старшокласників у фольклорних колективах: 

13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук – К., 1996. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Карелін М.В. Трудове навчанння у загальноосвітніх закладах Харківської губернії у другій 

половині ХІХ – на початку ХХ століття: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / 

Автореферат дисертаціїна здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – 

Луганськ, 2005. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Карпенко І.М. Формування образного мислення у старших дошкільників (на матеріалі 

художньої літератури): 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 1983. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Карпенчук С.Г. Педагогічні умови підвищення ефективності виховного впливу шкільного 

колективу: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 1988. друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Карпієвич О.Ф. Формування комунікативної культури старшокласників в навчально-

виховному процесі: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – Мінськ, 2001. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Карунас Е. В. Проектирование и реализация индивидуальной программы обучения детей на 

дому: 13.00.01 –  общая педагогика, история педагогики и образования /  Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – Уфа, 2012. – 

елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Карпыкова Г. У. Формирование ценностных ориентаций подростков в учреждениях 

дополнительного образования: 13.00.01 –  общая педагогика, история педагогики и 

образования /  Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук. – Кострома, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Катанова Н.В. Дидактичні умови застосування аудіовізуальних засобів в процесі формування 

образного мислення молодших школярів: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – Харків, 1992 – друк. 

вар. (2 екз.) 

б/н (ІПСП) 

38 

Кизима Р.А. Опорні схеми-конспекти лекцій як засіб підвищення ефективності навчального 

процесу: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки, 13.00.02 – методика викладання геометрії / 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 

1988. – друк. вар. 
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б/н (ІПСП) 

38 

Кипкеева З. С. Формирование этнической идентичности у младших школьников в 

мультикультурной образовательной среде: 13.00.01 –  общая педагогика, история педагогики и 

образования /  Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук. – Владикавказ, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Кислинская Т. А. Педагогические условия развития моторной сферы детей на этапе 

переемственности предшкольного и начального образования: 13.00.01 – общая педагогика, 

история педагогики и образования   /  Автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук. – Нижний Новгород, 2011. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Кисриева Ф. У. Формирование ключевых компетенций младших школьников в 

инновационной деятельности: 13.00.01 –  общая педагогика, история педагогики и 

образования /  Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук. – Махачкала, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Кириченко І.С. Педагогічна спадщина В.І. Помагайби (1892-1972 рр.): 13.00.01 – загальна 

педагогіка та історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук – Кіровоград, 2010. – друк . вар 

б/н  (ІПСП) 

38 

Киричок В.А. Формування гуманних взаємостосунків молодших школярів в позаурочній 

діяльності: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 1988. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Кіндрат В.К. Проблема патріотичного виховання підлітків у педагогічній спадщині В.О. 

Сухомдинського: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 1998. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Клепар М.В. Формування гуманістичної світоглядної позиції майбутніх учителів засобами 

народно-пісенної творчості: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 1993. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Климова М. В. Формирование толерантности как интегрального качества личности 

подростков 13-15 лет: 13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и образования   /  

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – 

Нижний Новгород, 2011. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 
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Климук І.Я. Проблема музичної моди в естетичному вихованні старшокласників: 13.00.01 – 

теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук – К., 1998. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Кміт Я.М. Дидактичні особливості інтеграції знань і вмінь з природничих дисциплін у процесі 

підготовки студентів-іноземців до навчання у вищій медичній школі: 13.00.01 – теорія та 

історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук – К., 1995. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Князькина Н. Х. Развитие социальных идеалов подростков с пограничными состояниями 

средствами театральной педагогики: 13.00.01 –  общая педагогика, история педагогики и 

образования /  Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук. – Омск, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Кобельська О.М. Просвітницька діяльність жіночих організацій України (кінець ХІХ – перша 

половина ХХ століття): 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидатапедагогічних наук. – Житомир, 2009 . – 

друк. вар. (2 екз.) 

б/н (ІПСП) 

38 

Коваль В.В. Соціально-педагогічні проблеми управління школою-гімназією: 13.00.01 – теорія 

та історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук – К., 1997. – друк. вар. (2 екз.) 

б/н (ІПСП) 

38 

Коваль Л.В. Способи диференціювання домашньої навчальної роботи молодших 

школярів:13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 1993. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Коваль Л.Г. Взаємодія вчителя і учнів в процесі формування естетичних відношень засобами 

музичного мистецтва: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук – К., 1991 – друк. вар. (2 екз.) 

б/н (ІПСП) 

38 

Коваль Л.Г. Формування естетичних оцінок у підлітків: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки 

/ Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 

1974 – друк. вар. (2 екз.) 

б/н (ІПСП) 

38 

Ковальова І.О. Використання передового педагогічного досвіду в процесі формування 

професійної майстерності майбутніх педагогів: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – Харків, 

1997 –  друк . вар. (3 екз.) 

б/н (ІПСП) 
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38 

Кодлюк Я.П. Формування загальнонавчальних умінь і навичок в учнів 1-2 класів 4-річної 

початкової школи: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 1993 – друк. вар. (2 екз.) 

б/н (ІПСП) 

38 

Колесіна Т.Є. Особливості виховання дітей старшого дошкільного віку, схильних до 

негативних проявів у поведінці: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К, 1997. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Коляденко С.М. Зміст та організація діяльності Кременецького ліцею як осередку освіти на 

Волині (1805-1833 рр.): 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 1998. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Кондратьева Н. И. Психолого-педагогическое сопровождение жизнеустройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей: 13.00.01 –  общая педагогика, история 

педагогики и образования   /  Автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук. – Чита, 2011. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Кощиенко И. В.  Взаимодействие педагогов и родителей в условиях группы кратковременного 

пребывания детей в дошкольном образовательном учреждении: 13.00.01 –  общая педагогика, 

история педагогики и образования /  Автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук. – М., 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Кравчук Н. В. Социально-педагогические ресурсы развития комуникативной культуры 

подростков в системе дополнительного образования: 13.00.01 –  общая педагогика, история 

педагогики и образования   /  Автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук. – Челябинск, 2011. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Комаров М. Н. Педагогические основы социального развития детей и молодежи в 

деятельности автономной некоммерческой организации: 13.00.01 –  общая педагогика, 

история педагогики и образования /  Автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук. – М., 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Кондрашкина А. А. Педагогический потенциал медиаобразования как фактора становления 

гражданского общества: 13.00.01 –  общая педагогика, история педагогики и образования /  

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – 

Нижний Новгород, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 
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Коновець С.В.  Удосконалення оцінюючої діяльності молодших підлітків засобами мистецтва 

книжкової графіки: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 1990 – друк.вар. (2 екз.) 

б/н (ІПСП) 

38 

Корміна Л.І. Формування світоглядних знань підлітків у процесі навчально-пізнавальної 

діяльності: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертаціїна здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К, 1998. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Корсакова О.К. Диференціація пізнавальних ситуацій у навчанні молодших підлітків: 13.00.01 

– теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук – К., 1997. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Коршунова О. В. Обучение сельских школьников на основе интегративно-

диффиренцированого подхода: 13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и 

образования  /  Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

педагогических наук. –  Сантк-Петербург, 2009. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Костенко Л.В. Педагогічні умови організації навчально-пізнавальної діяльності майбутніх 

учителів музики: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 1998. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Костенко Н.І. Організація профільного навчання у старшій школі Великої Британії: 13.00.01 – 

загальна педагогіка та історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук. – Кіровоград, 2010. – друк. вар.  

б/н (ІПСП) 

38 

Костикова Л. П. Формирование лингвосоциокультурной компетентности студентов 

гуманитарного Вуза : 13.00.01 – общая педагогика и история педагогики / Автореферат 

диссертации на сосискание ученой степени доктора педагогических наук. – Рязань, 2011. – 

елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Котломанітова Г.О. Релігійне виховання в історії шкільної освіти України (60-ті роки ХІХ ст. 

– 30-ті роки ХХ ст.): 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – Івано-Франківськ, 

2007. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Котова А.В. Організація самостійної роботи студентів вітчизняних університетів у другі 

половині ХХ століття: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – Луганськ, 2010 .- 

друк. вар. (2 екз.) 

б/н (ІПСП) 
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38 

Коцюба Є.В. Формування духовних потреб майбутніх вчителів засобами мистецтва: 13.00.01 – 

теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук – Харків, 1995. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Кошечкіна Т.М. Проблема взаємозв’язку навчання й виховання у творчій спадщині вчених 

Слобідської України (друга половина ХІХ-початок ХХ століття): 13.00.01 – загальна 

педагогіка та історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук – Х., 2008. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Кошман С. Н. Управление развитием региональной системы социализации детей-сирот : 

13.00.01 – общая педагогика и история педагогики / Автореферат диссертации на сосискание 

ученой степени доктора педагогических наук. – Нижний Новгород, 2009. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Кравцова Н.Г. Педагогічні основи діяльності Чиказької експериментальної школи-лабораторії 

Джона Дьої: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – Полтава, 2008. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Кравченко О.О. Педагогічна та науково-просвітницька діяльність Пантелеймона Куліша (1819 

- 1897): 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 2009. – друк. вар. (2 екз.) 

б/н (ІПСП) 

38 

Кравченко Т.В. Статеве виховання школярів у вітчизняній педагогічній теорії та практиці 20-

30 років ХХ століття): 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – Кіровоград, 2009. – 

друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Кравчук Н. В. Социально-педагогические ресурсы развития комуникативной культуры 

подростков в системе дополнительного образования: 13.00.01 –  общая педагогика, история 

педагогики и образования   /  Автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук. – Челябинск, 2011. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Краснова Н.М. Формування світо відображення в учнів 5-7класів спеціалізованих 

загальноосвітніх шкіл художнього профілю у процесі образотворчої діяльності : 13.00.07-

теорія і методика виховання. / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук. К.-2015, друк.вар. 

б/н 

38 

Крет М.В. Моральне виховання учнів початкових класів засобами музики: 13.00.01 – теорія та 

історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук – К., 1997. – друк. вар. 
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б/н (ІПСП) 

38 

Кривко М.П. Організаційно-педагогічні основи індивідуалізації підготовки менеджерів освіти 

шкільного навчання: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки, 13.00.04 – професійна педагогіка/ 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 

1996. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Крикун І. Є. Проблема формування працелюбства в учнів початкових класів у вітчизняній 

педагогічній думці (друга половина ХІХ – початок ХХ століття): 13.00.01 – загальна 

педагогіка та історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук – Харків, 2011 – друк. вар. 

б/н  (ІПСП) 

38 

Крицька І.В. Розвиток естетичних суджень учнів молодшого шкільного віук (на матеріалі 

музичного мистецтво): 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертаціїна 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К, 1993. - друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Криштак І.В. Організація правового виховання учнів старших класів загальноосвітніх 

навчальних закладів України (друга половина ХХ століття): 13.00.01 – загальна педагогіка та 

історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук – Харків, 2008. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Крупеніна Н.А. Діяльність керівника загальноосвітньої школи з комплексного аналізу уроку: 

13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук – К., 1995 - друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Кряжев П.В. Тенденції реформування вищої освіти в країнах Західної Європи: 13.00.01 – 

загальна педагогіка та історія педагогіки / Автореферат дисертаціїна здобуття наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук – К., 2008. друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Кубасов О. П. Формирование современного образовательного пространства на основе 

принципа интеграции (на примере вузов Министерства внутренних дел): 13.00.01 –  общая 

педагогика, история педагогики и образования /  Автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата педагогических наук. – Казань, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Кудрявцева В.Ф. Розвиток духовної культури педагога у системі підвищення кваліфікації: 

13.00.01 – теорія та історія педагогіки, 13.00.04 – професійна педагогіка / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 1997.- друк.вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Кузнецова М. В. Психолого-педагогическое сопровождение образования детей-сирот раннего 

возраста в условиях Дома ребёнка : 13.00.01 – общая педагогика и история педагогики / 
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Автореферат диссертации на сосискание ученой степени кандидата педагогических наук. – 

Курск, 2011. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Кузякіна М. Л. Проблеми громадянського виховання школярів у системі освіти Німеччини: 

13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – Полтава, 2011. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Кузь В.Г. Педагогічні умови ефективного здійснення єдності шкільної і позашкільної виховної 

роботи учнівського колективу: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації 

на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 1980.- друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Кузьменко Н.М. Національна спрямованість змісту українських шкільних підручників з 

читання для молодших школярів (1857-1997): 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 

1998. – друк. вар. (3 екз.) 

б/н (ІПСП) 

38 

Кузьменко О.А. Соціальне становлення особистості в умовах відкритої соціально-педагогічної 

системи: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 1998 – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Кузьменко Р.О. Формування системноутворюючих елементів педагогічної майстерності 

майбутнього вчителя музики загальноосвітньої школи (на матеріалі музично-педагогічних 

факультетів): 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 1991 – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Куклев  В. А. Становление системы мобильного обучения в открытом дистанционном 

образовании: 13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и образования  /  Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени доктора педагогических наук. – Ульяновск, 2010. – 

елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Кукушкина Л. А. Педагогические условия социального самоопределения учащихся 

профильных юридических классов: 13.00.01 –  общая педагогика, история педагогики и 

образования /  Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук. – Кострома, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Кулдашева С.Б. Політична пісня як засіб ідейно-політичного виховання студентської молоді: 

13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук – Ташкент, 1988 – друк. вар. (2 екз.) 

б/н (ІПСП) 

38 
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Кулик І.О. Творча спадщина Григорія Сковороди в педагогічній історіографії: 13.00.01 – 

загальна педагогіка та історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук – Полтава, 2009. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Кулиш Н. В. Личностно ориентированный контроль знаний как фактор самоопределения 

студентов университета: 13.00.01 –  общая педагогика, история педагогики и образования /  

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – 

Оренбург, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Кульчицький В.Й. Система виховної роботи з молоддю в діяльності організацій національного 

спрямування (перша половина ХХ століття): 13.00.01 – загальна педагогіка та історія 

педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кадидата педагогічних 

наук – Житомир, 2009. друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Купрашвілі В.Р. Загальноосвітнє та розвиваюче значення навчання гри в шашки в початкових 

класах: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук – К., 1987. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Куренда Л.Д. Соціально-педагогічні фактори виховання гуманітарних рис у старших підлітків: 

13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук – К., 1995. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Курило Л.Ф. Проблеми вітчизняної університетської педагогічної освіти в ХІХ – на початку 

ХХ століття: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – Луганськ, 2007. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Куричкис Н. А. Воспитание социальной активности учащихся-сирот учреждений начального 

профессионального образования: 13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и 

образования /  Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук. – Санкт-Петербург,  2011. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Курляк І.Є. Зміст освіти Української середньої школи в історії Галицьких класичних гумназіях 

(1864-1918 рр.): 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 1995 друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Кухта М.І. Виховний національний ідеал у шкільництві Закрпаття 20-30-х років ХХ століття 

(на матеріалах української педагогічної преси): 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 

1998. друк. вар. 

б/н (ІПСП) 
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38 

Кучай Т.П. Підготовка майбутніх учителів в університетах Великої Британії до екологічного 

виховання учнів: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / Автореферат дисертації 

на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – Київ, 2010 . – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Лабикова М. Н. Реализация учителем толерантного поведения в воспитательно-

образовательном процессе школы: 13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и 

образования /  Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук. – Кемерово, 2011. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Лавренова Е. Б. Формирование у старшеклассников умения рационального самоопределения : 

13.00.01 – общая педагогика и история педагогики / Автореферат диссертации на сосискание 

ученой степени кандидата педагогических наук. – М., 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Лаврентьева З. И. Педагогическая реабилитация в процессе социального развития подростков 

: 13.00.01 – общая педагогика и история педагогики / Автореферат диссертации на сосискание 

ученой степени доктора педагогических наук. – Новосибирск, 2009. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Лавриченко Н.М. Педагогічні основи соціалізації учнівської молоді в країнах Західної Європи: 

13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

доктора педагогічних наук – К., 2006 – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Лазарева М. В. нтегрированое обучение детей в дошкольных образовательных учреждениях : 

13.00.01 – общая педагогика и история педагогики / Автореферат диссертации на сосискание 

ученой степени доктора педагогических наук. – М., 2010. – елек. вар.  

б/н (ІПСП) 

38 

Лапшин В. Е. Педагогические основы профилактики аутодеструктивного поведения учащейся 

молодежи: 13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и образования  /  Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени доктора педагогических наук. – Кострома, 2010. – 

елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Ларина А. Б. Психолого-педагогические условия формирования познавательной самооценки 

младших школьников : 13.00.01 – общая педагогика и история педагогики / Автореферат 

диссертации на сосискание ученой степени кандидата педагогических наук. – Калининград, 

2011. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Лащихіна В.П. Розвиток системи підготовки педагогічних кадрів у Франції (друга половина 

ХХ – початок ХХІ століття): 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидатапе дагогічних наук. – К., 2009. – друк. вар.  

б/н (ІПСП) 
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38 

Ле Тхань Ван Педагогічні умови формування ффункціональної готовності дітей старшого 

дошкільного віку до початку систематичного навчання у школі: 13.00.01 – теорія та історія 

педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних 

наук – К., 1998. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Левандовська І.З. Підготовка молоді до самостійного трудового життя у діяльності 

молодіжних об’єднань на Західноукраїнських землях (20-30-і рр. ХХ ст) : 13.00.01 – загальна 

педагогіка та історія педагогіки / Автореферат дисертаціїна здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук – Тернопіль, 2008. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Левчук Н.В. Систематизація екологічних знань та умінь старшокласників на факультативних 

заняттях: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки, 13.00.02 – теорія та методика навчання 

(біологія) / Автореферат дисертаціїна здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних 

наук – К., 1996. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Ледяева Е. В. Социально-педагогическая адаптация леворуких детей в общеобразовательной 

школе: 13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и образования /  Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – Владимир,  2011. 

– елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Лепетина Н. В. Стимулирование и развитие образовательной активности родителей в 

современной школе: 13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и образования /  

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – 

Великий Новгород,  2011. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Лесик Г.В. Науково-педагогічні погляди та освітня діяльність С.А.Литвинова (1916 – 1982 

рр.): 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 2010. – друк. вар 

б/н (ІПСП) 

38 

Леснянская Л. А. Педагогические условия реализации социального партнерства в 

общеобразовательной среде школы: 13.00.01 –  общая педагогика, история педагогики и 

образования /  Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук. – Чита, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Лещенко І.Т. Розвиток дистанційної освіти в Російській федерації: 13.00.01 – загальна 

педагогіка та історія педагогіки / Автореферат дисертаціїна здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук – Київ, 2008. друк вар. 

б/н (ІПСП) 

38 
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Лисак В.М. Педагогічні аспекти народного календаря Бойків і його використання у виховному 

процесі сучасної школи: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 1996 – друк. вар. (2 екз.) 

б/н (ІПСП) 

38 

Лисенко І.В. Розвиток шкільної освіти та педагогічної думки на Чернігівщині (ХІХ – початок 

ХХ століття): 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. –Івано-Франківськ, 2009 . – друк. 

вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Лисенко Л.О. Становлення та розвиток експериментальної педагогіки в розвинутих країнах 

заходу (кінець ХІХ – початок ХХ ст.): 13.00.01 –загальна педагогіка та історія педагогіки / 

Автореферат дисертаціїна здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – 

Кіровоград, 2008. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Литвин Л. В. Ідеї вальдорфської педагогіки у вітчизняній освіті: 13.00.01 – загальна педагогіка 

та історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук. – К., 2011. – друк. вар. (3 екз.) 

б/н (ІПСП) 

38 

Литвина Ю.С.  Розвиток педології як науки про освіту і виховання в Україні ( 20-30-ті рр. ХХ 

століття): 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – Ялта, 2009. – друк. вар.  

б/н (ІПСП) 

38 

Лігоцький А.О. Педагогічні умови формування переліку спеціальностей (з досвіду 

реформування вищої освіти в Україні): 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 1994. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Ліепінь П.Я. Виховання соціалістичного інтернаціоналізму у підлітків в процесі навчальної та 

позаурочної роботи: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – М., 1983. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Лісінська Т.Ю. Формування етичного смаку молодших підлітків у процесі вивчення іноземної 

(англійської) мови: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К, 1996. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Ліхневська Т.А. Громадянське виховання учнівської молоді у середній школі США : 13.00.01 

– загальна педагогіка та історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук – Тернопіль, 2009. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 
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Лобова О.В. Формування творчої активності молодших школярів у процесі музично-

естетичного виховання: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 1998. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Локшина О. І. Тенденції розвитку змісту шкільної освіти в країнах Європейського союзу: 

13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня доктора педагогічних наук. – К., 2011. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Луговий В.І. Тенденції розвитку педагогічної освіти в Україні (теоретико-методичний аспект): 

13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

доктора педагогічних наук – К., 1995. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Лукашенко О.М. Проблема збереження здоров’я молодших учнів у Вальдорфській педагогіці: 

13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук – Харків, 2009. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Лучкевич В. В. Коменіана в українській педагогічній історіографії (друга половина ХІХ – 

перша половина ХХ ст.): 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – Дрогобич, 2009 . – 

друк.вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Любашенко О.В. Методи стимулювання навчально-пізнавальної діяльності студентів 

університету (на матеріалі вивчення гуманітарних дисциплін): 13.00.01 – теорія та історія 

педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних 

наук – К., 1997 – друк. вар. (3 екз.) 

б/н (ІПСП) 

38 

Любимцева Ю. С. Становление субъектной позиции ребенка в условиях сообщества приемных 

семей: 13.00.01 –  общая педагогика, история педагогики и образования /  Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – М., 2012. – елек. 

вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Ляшко М.П. Загальноособистісний розвиток майбутнього вчителя початкових класів музично-

естетичними засобами: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 1994. – друк. вар. (2 екз.) 

б/н (ІПСП) 

38 

М’ясковський М.Є. Педагогічна освіта Австрії ХІХ – початку ХХ ст..: 13.00.01 – загальна 

педагогіка та історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук. –Тернопіль, 2009. – друк. вар.  

б/н (ІПСП) 

38 
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Магомедова Е. Э. Формирование навыков адаптивного поведения как условие нравственного 

воспитания подростков: 13.00.01 –  общая педагогика, история педагогики и образования /  

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – 

Махачкала, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Макагон К.В. Формування готовності педагога до пошукової діяльності в умовах 

післядипломної освіти: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 1998. друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Макарова Л.М. Системний підхід до орієнтації дітей дошкільного та шкільного віку на 

педагогічну професію: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 1998. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Маковська Г.Я. Педагогічні ідеї і практика виховання та освіти дітей у родині косачів: 

13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук – К., 1996 -  друк. вар. (2 екз.) 

б/н (ІПСП) 

38 

Максименко А.П. Становлення та розвиток системи університетської освіти Франції (ХІХ-ХХ 

століття): 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук – К., 2008. - друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Максимов О.С. Формування технічного мислення школярів у процесі навчання природничих 

предметів: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня доктора педагогічних наук – К., 1996. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Максимович О.М. Особливості виховання дітей із розлучених сімей: 13.00.01 – теорія та 

історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук – К., 1998. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Маленицька О.А. Формування естетичного смаку старшокласників засобами народних звичаїв 

та обрядів: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 1995 – друк. вар. (2 екз.) 

б/н (ІПСП) 

38 

Маллабаєв А.А. Виховання естетичного смаку в студентської молоді: 13.00.01 – теорія та 

історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук – Ташкент, 1988. – друк вар. 

б/н (ІПСП) 

38 
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Малярчук Н. Н. Культура здоровья педагога (личностный и профессиональный аспекты): 

13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и образования  /  Автореферат диссертации 

на соискание ученой степени доктора педагогических наук. –  Тюмень, 2009. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Малярчук О.В. Дистанційне навчання в системі вищої гуманітарної освіти Сполучених штатів 

Америки: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – Житомир, 2010. – друк. вар. . 

б/н (ІПСП) 

38 

Мамышева З. З. Педагогические условия формирования ценностных ориентаций младших 

школьников в поликультурной образоватеьной среде: 13.00.01 – общая педагогика, история 

педагогики и образования /  Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук. – Майкоп,  2011. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Мансурова Е. Х. Формирование готовности старшеклассников к профессиональному 

самоопределению в системе субъектно-развивающего дополнительного образования детей: 

13.00.01 –  общая педагогика, история педагогики и образования /  Автореферат диссертации 

на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – Уфа, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Марганов А. Г. Развитие социально-правовой компетнтности воспитанников детского дома: 

13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и образования   /  Автореферат диссертации 

на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – Казань,  2011. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Мартишина Н. В. Становление и развитие творческого потенциала педагога в системе 

непрерывного педагогического образования: 13.00.01 – общая педагогика, история педагогики 

и образования  /  Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

педагогических наук. – Рязань, 2009. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Марьяшина О. С. Формирование культуры межличностного общения младших школьников в 

игровой деятельности в общеобразовательных учреждениях: 13.00.01 – общая педагогика, 

история педагогики и образования   /  Автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук. – Москва, 2011. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Матвієнко О. В. Розвиток систем середньої освіти в країнах Європейського Союзу: 

порівняльний аналіз: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки  / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук. – К., 2005. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Матвієнко М.М, Формування медіа грамотності майбутніх соціальних педагогів у процесі 

фахової підготовки: 13.00.05-соціальна педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук. К.-2014, друк.вар. 

б/н 
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38 

Махінов В.М. Традиції виховання в Німецькій народній педагогіці: 13.00.01 – теорія та історія 

педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних 

наук – К., 1993. друк. вар. 

. б/н (ІПСП) 

38 

Мельник Д.І. Формування екологічної грамотності молодших школярів: 13.00.01 – теорія та 

історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук – К., 1995- друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Мельникова І.Д. Моральне виховання молодших школярів в процесі естетичної діяльності: 

13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук – М., 1983. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Метлякова Л. А. Интеграция формального и неформального образования детей и взрослых как 

фактор поддержки семейного воспитания (на примере учреждений дополнительного 

образования детей): 13.00.01 –  общая педагогика, история педагогики и образования /  

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – 

Ижевск, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Мещерская Ю. В. Формирование межкультурной компетенции у старшеклассников: 13.00.01 –  

общая педагогика, история педагогики и образования /  Автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – М., 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Миляева М. В. Педагогическое сопровождение формирования социального здоровья 

старшеклассников: 13.00.01 –  общая педагогика, история педагогики и образования /  

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – М., 

2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Миняева Н. М. Актуализация ресурса самообразовательной деятельности студента : 13.00.01 – 

общая педагогика и история педагогики / Автореферат диссертации на сосискание ученой 

степени доктора педагогических наук. – Оренбург, 2011. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Мірзоєв Р. Р. Педагогічні аспекти підготовки викладачів до роботи в умовах кредитної 

системи освіти: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки  / Автореферат дисертації 

на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – Курган-Тюбе, 2010. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Мироненко О.М. Морально-естетична діяльність школярів в умовах позашкільного закладу: 

13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук – К., 1994. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 
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38 

Миропольська Н.Є. Формування естетичного відчуття мови в учнів 5-6 класів середньої 

школи (на матеріалі іноземної мови): 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 1978. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Михайлова Н. В. Электронная обучающая среда MOODLE как средство организации 

асинхронной самостоятельной работы студентов ВУЗа: 13.00.01 –  общая педагогика, история 

педагогики и образования /  Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук. – Оренбург, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Михалева Г. В. Социально-педагогический опыт массового медиаобразования в 

Великобритании в ХХ – начале ХХI вв.: 13.00.01 –  общая педагогика, история педагогики и 

образования /  Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук. – Ростов-на-Дону, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Мишучкова М. Ю. Педагогическое обеспечение процесса воспитания толерантности у 

склонных к агрессивному поведению подростков: 13.00.01 –  общая педагогика, история 

педагогики и образования /  Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук. – Тверь, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Мілова О. Є. Тенденції постмодернізму в педагогічній теорії та практиці США (60 – 90-ті роки 

ХХ століття): 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – Луганськ, 2009. друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Мірошниченко О.А. Формування соціально значущих якостей майбутнього вчителя: 13.00.01 

– загальна педагогіка та історія педагогіки / Автореферат дисертаціїна здобуття наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук – Житомир, 2008 –друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Моісеєв О.М. Формування у вчителів умінь комплексно здійснювати виховні завдання 

навчання: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук – М, 1986. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Мокроменко О. В. Розвиток елементарної освіти у Великій Британії у ХІХ ст.: 13.00.01 – 

загальна педагогіка та історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук. – Харків, 2011. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Мороз В.Д. Удосконалення професійної підготовки спеціалістів в технікумах у взаємозв’язку з 

виробництвом: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 1989. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 
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38 

Мосиенко Л. В. Ценностное самоопределение студентов в пространстве университетской 

молодежной субкультуры: 13.00.01 –  общая педагогика, история педагогики и образования /  

Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора педагогических наук. – 

Оренбург, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Москаленко М. С. Педагогическое сопровождение позитивного развития эмоционально-

волевой сферы подростка в процессе преодоления детско-родительских конфликтов: 13.00.01 

–  общая педагогика, история педагогики и образования /  Автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – М., 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Мохаммад М. Л. Приоритетность сотрудничества семьи и школы в оптимизации 

формирования личности учащихся (На материалах общеобразовательных школ г. Тегерана): 

13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и образования  (педагогические науки) /  

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – 

Душанбе,  2011. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Мочалов П.С. Формування і розвиток різновікового колективу за місцем проживання учнів: 

13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук – М., 1982. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Муляр Н.М. Морально-етичне виховання в українській сім’ї (друга половина ХІХ – початок 

ХХ століття): 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – Дрогобич, 2010. – друк. вар. 

б/н  (ІПСП) 

38 

Мясникова Т. И. Развитие медиакомпетентности студентов университета : 13.00.01 – общая 

педагогика и история педагогики / Автореферат диссертации на сосискание ученой степени 

кандидата педагогических наук. – Оренбург, 2011 

б/н (ІПСП) 

38 

Найда Р.Г. Просвітницько-виховна діяльність молодіжних товариств на Волині (1919-1939 

рр.): 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / Автореферат дисертаціїна здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 2008. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Насс О. В. Формирование компетентности педагогов в проектировании электронных 

образовательных ресурсов в контексте обновления общего среднего и высшего образования: 

13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и образования  /  Автореферат диссертации 

на соискание ученой степени доктора педагогических наук. –  М., 2010. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Науменко Ю. В. Комлексное формирование социокультурного феномена «здоровье» у 

подростков в общеобразовательной школе: 13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и 
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образования  /  Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

педагогических наук. – М., 2009. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Недвецкая М. Н. Управление качеством педагогического взаимодействия школы и семьи: 

13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и образования  /  Автореферат диссертации 

на соискание ученой степени доктора педагогических наук. – М., 2009. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Некрутенко О. Б. Принципи вільного виховання у педагогічній спадщині О. С. Нілла: 13.00.01 

– загальна педагогіка та історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук. – Луганськ, 2010 – 2 екз. 

б/н (ІПСП) 

38 

Некрутенко О.Б. Принципи вільного виховання у педагогічній спадщині О.С. Нілла: 13.00.01 – 

загальна педагогіка та історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук. – Луганськ, 2010. – друк. вар. (3 екз.) 

б/н (ІПСП) 

38 

Нелунова Е. Д. Педагогические основы саморазвития студентов в мультимедийной 

образовательной среде: 13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и образования  /  

Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора педагогических наук. –  

Якутск, 2010. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Нечипоренко К.П. Розвиток інтелектуально-творчих умінь учнів у початкових школах 

України другої половини ХХ-початку ХХІ століття: 13.00.01-*загальна педагогіка та 

історія педагогіки/ Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук. К.-2015,друк.вар. 

б/н 

38 

Никитина К. А. Технология профилактики адаптационных конфликтов студентов-

первокурсников: 13.00.01 –  общая педагогика, история педагогики и образования /  

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – 

Калининград, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Никитина С. В. Развитие территориальной системы дошкольного образования в процессе 

оптимизации оценки его качества: 13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и 

образования  /  Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук. – Великий Новгород, 2010. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Ніколай Г.Ю. Дидактичне обґрунтування виконавської підготовки майбутніх вчителів музики: 

13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук – К., 1992. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 
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Ніснер В. Б. Щастя як педагогічна категорія в історії вітчизняної освіти і виховання: 13.00.01 – 

загальна педагогіка та історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 2011. – друк. вар 

б/н (ІПСП) 

38 

Новик Н. Н. Формирование коммуникативных способностей у подростков с отклоняющимся 

поведением: 13.00.01 –  общая педагогика, история педагогики и образования /  Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – Казань, 2012. – 

елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Огієнко О.І. Тенденції розвитку освіти дорослих у скандинавських країнах (друга половина 

ХХ століття): 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук – К., 2009. – друк. вар. (2 екз.) 

б/н (ІПСП) 

38 

Огренич Н.М. Педагогічні умови формування соціальної відповідальності учнів шкіл-

інтернатів для дітей-сиріт: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки, 13.00.05 – соціальна 

педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних 

наук – К., 1997. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Оденбах И. А. Академическая мобильность как фактор социализации личности студента 

университета : 13.00.01 – общая педагогика и история педагогики / Автореферат диссертации 

на сосискание ученой степени кандидата педагогических наук. – Оренбург, 2011. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Омарова Н. М. Формирование духовно-нравственных ценностей подростков в процессе 

внеурочной деятельности: 13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и образования  

(педагогические науки) /  Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук. – Махачкала,  2011. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Омельченко Ж.О. Теоретико-методичні основи формування загальнолюдських норм 

життєдіяльності в учнів старшого шкільного віку: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук – К., 1997. – 

друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Орлов В.Ф. Формування естетичної культури учнів старших класів та профтехучилищ 

засобами художньої самодіяльності: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 1983. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Орлова Н.В. Формування духовних цінностей дітей та молоді в творчій спадщині 

О.А.Захаренка: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / Автореферат дисертації 

на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 2008. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 
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38 

Остапйовська Т.П. Форми організації навчально-виховної діяльності учнів у педагогічній 

спадщині В.О.Сухомлинського: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 1996. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Остапчук О.Є. Організація науково-методичної роботи у ліцеї: 13.00.01 – теорія та історія 

педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних 

наук – К., 1998. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Пабат В.В. Формування естетичних почуттів дітей дошкільного віку засобами народної казки: 

13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук – К., 1997. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Павлішак О.Р. Професійна підготовка соціальних педагогів в Австрії: 13.00.01 – загальна 

педагогіка та історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук – Дрогобич, 2008 – друк.вар. (2 екз.) 

б/н (ІПСП) 

38 

Павлюк С. В. Модернізація освітньої системи в східних землях Німеччини (1945 – 2007 рр.): 

13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки  /  Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 2009. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Пагута Т.І. Співробітництво вихователів дошкільних закладів із сім’єю по вихованню 

дошкільників в дусі миру: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 1997. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Паламарчук Л.Б. Формування національної свідомості учнів у процесі набуття знань про 

український етнос (на матеріалі шкільних курсів географії): 13.00.01 – теорія та історія 

педагогіки, 13.00.02 – теорія та методика навчання (географія) / Автореферат дисертаціїна 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 1997. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

 

38 

Паламарчук Л. Б. Формування іреалізація соціокультурної складової змісту шкільних курсів 

географії : 13.00.02 – теорія і методика навчання ( географія ) / Автореферат на здобуття 

наукового ступеня доктора педагогічних наук. – К., 2013 – друк. вар. 

 

38 

Палиева Н. А. Воспитание и личностное развитие детей-сирот в условиях альтернативных 

форм жизнеустройства : 13.00.01 – общая педагогика и история педагогики / Автореферат 

диссертации на сосискание ученой степени кандидата педагогических наук. – Оренбург, 2011. 

– елек. вар. 

б/н (ІПСП) 
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38 

Пантюк М. П. Підготовка майбутнього вчителя до виховної роботи у вітчизняній педагогіці 

ХХ століття: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук. – Дрогобич, 2011. – друк. вар.(2 екз.). 

б/н (ІПСП) 

38 

Панфилова Е. А. Индустриальная и постиндустриальная парадигмы воспитания лидеров в 

педагогике США: 13.00.01 –  общая педагогика, история педагогики и образования /  

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – 

Смоленск, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Папсуева С. В. Профессиональное самоопределение школьников подросткового возраста: 

13.00.01 –  общая педагогика, история педагогики и образования /  Автореферат диссертации 

на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – Омск, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Пасальская Т. Л. Формирование базовых элементов социальной компетентности у старших 

дошкольников в группах кратковременного пребывания: 13.00.01 – общая педагогика, история 

педагогики и образования  /  Автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук. – Владимир,  2011. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Пастовенський О.В. Оптимізація мережі загальноосвітніх навчальних закладів в умовах 

регіону (друга половина ХХ – початок ХХІ століття): 13.00.01 – загальна педагогіка та історія 

педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних 

наук. – Житомир, 2009. – друк. вар.  

б/н (ІПСП) 

38 

Патрушева З. В. Педагогические условия профилактики вандального поведения школьников: 

13.00.01 –  общая педагогика, история педагогики и образования /  Автореферат диссертации 

на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – Владимир, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Пелех Ю.В. Педагогічні основи організації позакласної виховної роботи зі старшокласниками 

в загальноосвітній середній школі: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 1997. друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Переухенко Г.І. Традиції і практика впливу театральної педагогіки на підготовкук майбутніх 

учителів: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 1998. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Перадзе Я. Р. Программно-целевой подход к организациивоспитательной деятельности в 

оздоровительно-образовательном учреждении: 13.00.01 –  общая педагогика, история 

педагогики и образования /  Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук. – Кострома, 2012. – елек. вар. 
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б/н (ІПСП) 

38 

Петренко А. А. Становление и развитие профессионализма педагога-руководителя в системе 

непрерывного педагогического образования : 13.00.01 – общая педагогика и история 

педагогики / Автореферат диссертации на сосискание ученой степени доктора педагогических 

наук. – Рязань, 2011. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Петренко О.Б. Виховання любові до матері у педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського : 

13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук – К., 1997. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Петроченко А. В. Педагогические условия социокультурной интеграции иммигрантов в 

общеобразовательной школе: 13.00.01 –  общая педагогика, история педагогики и образования 

/  Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – 

Санкт-Петербург, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Петрук О.М. Виховання старших дошкільників на ідеях миру в умовах національного 

дитячого садка: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 1996. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Петунин О. В. Активизация познавательной самостоятельности учащейся молодежи: 13.00.01 

– общая педагогика, история педагогики и образования  /  Автореферат диссертации на 

соискание ученой степени доктора педагогических наук. – Кемерово, 2010. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Пилипчук В.В. Проблема активності і самостійності учнів у дидактиці загальноосвітньої 

школи України (1917-1937 рр.): 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 1994. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Писарь О. В. Формирование личной безопасности студентов на основе компетентностного 

подхода: 13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и образования  /  Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени доктора педагогических наук. –  Казань,  2009. – 

елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Пихтіна Н.П. Формування професійно-педагогічної готовності майбутнього вчителя до 

профілактики адиктивної поведінки учнів: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 1999 

– друк. вар. (2 екз.) 

б/н (ІПСП) 

38 
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Пінчук Т.О. Комплексно-цільова система діяльності педагогічного колективу із запобігання 

неуспішності учнів: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 1998. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Платаш Л.Б. Педагогічні ідеї та освітня діяльність Омеляна Поповича (1856-1930 рр.) 13.00.01 

– загальна педагогіка та історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук. – Івано-Франківськ, 2009 . – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Плахотнік О.В. Економічне виховання старших школярів в умовах перебудови 

загальноосвітньої школи: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 1989. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Плівачук К.В. Моральне виховання старшокласників засобами усної народної творчості у 

позаурочний час: (на матеріалах спеціалізованих закладів): 13.00.01 – теорія та історія 

педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних 

наук – К., 1998 – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Побірченко Н.С. Педагогічна й науково-просвітницька діяльність громад у контексті 

суспільного руху Наддніпрянської України (друга половина ХІХ-початок ХХ століття): 

13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / Автореферат дисертаціїна здобуття 

наукового ступеня доктора педагогічних наук – К., 2001. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Погромська Г.І.  Розвиток релігійної освіти у середніх школах Великої Британії: 13.00.01 – 

загальна педагогіка та історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук. – Луганськ, 2009. – друк. вар.  

б/н (ІПСП) 

38 

Подвигина Е. А. Формирование готовности будущего педагога к инновационной деятельности 

средствами информационных технологий: 13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и 

образования /  Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук. – Воронеж,  2011. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Поддубная Т. Н. Методология, теория и практика социальной защиты детства в современной 

России (в контексте гуманистической парадигмы образования) : 13.00.01 – общая педагогика и 

история педагогики / Автореферат диссертации на сосискание ученой степени доктора 

педагогических наук. – Ростов-на-Дону, 2007. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Поліщук О.В. Підготовка студентів до естетичного виховання дошкільників засобами 

українського народного декоративно-прикладного мистецтва: 13.00.01 – теорія та історія 

педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних 

наук – К., 1996. – друк. вар. 
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б/н (ІПСП) 

38 

Поліщук Ю.Й. Національне виховання учнів професійно-технічних навчальних закладів у 

діяльності молодіжних об’єднань України в 20-і роки: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К, 1995. 

– друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Поляк О.В. Розвиток соціологічної освіти в Україні: організаційно-дидактичні 

характеристики: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / Автореферат дисертації 

на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 2008. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Полякова І.О. Підвищення ефективності підготовки студентів педагогічних інститутів до 

музично-пропагандистської діяльності: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 1991. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Полякова Т. Н. Театрально-игровая деятельность в творческом развитии учителя в процессе 

постдипломного образования: 13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и образования  

/  Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора педагогических наук. – 

Санкт-Петербург, 2010. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Пометун О.І. Проблеми розвитку шкільної історичної освіти в Україні в ХХ столітті: 13.00.01 

– теорія та історія педагогіки, 13.00.02 – теорія та методика навчання (історія) / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук – К., 1996. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Пономарьова Г.Ф. Педагогічні умови формування екологічної культури студентів 

педагогічного коледжу: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертаціїна 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – Кіровоград, 1997. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Постоленко І. С. Організація педагогічного процесу в середніх загальноосвітніх навчальних 

закладах Великої Британії: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 2012. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Похила Л.С. Вивчення народних знань про природу в основній школі: 13.00.01 – теорія та 

історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук – К., 1993 – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Предик А. А. Проблема оцінювання навчальної діяльності учнів початкової школи в Україні 

(50-ті – 90-ті роки ХХ століття): 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки  /  

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 

2009. – друк. вар. 
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б/н (ІПСП) 

38 

Преймибіда Л.В. Організаційні засади діяльності педагогічного колективу з розвитку 

деонтологічної культури учнів медичного ліцею: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія 

педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних 

наук – К., 2008. друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Прибора Т.О. Розвиток ідеї самоврядування учнів у педагогіці кінця ХІХ – першої третини ХХ 

століття: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – Кіровоград, 2009. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Приймас Н.В. Просвітницька діяльність та педагогічні погляди Уласа Самчука (1905-1987 

рр.): 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / Автореферат дисертаціїна здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук – Тернопіль, 2008. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Присакар В.В. Виховання старшокласників в дусі дружби народів в процесі міжнаціонального 

спілкування: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 1991. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Приступа Є.Н. Становлення і розвиток педагогічних основ української народної фізичної 

культури: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня доктора педагогічних наук – К., 1996. друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Прокопчук  В.Є. Методична освіта педагогічних інститутів України у 1945-1991 рр. (на 

прикладі суспільних дисциплін): 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 1993. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Пугач А.В. Проблеми підготовки вчителя до професійної діяльності в Українській 

педагогічній періодиці (20-ті – початок 30-х років ХХ ст.): 13.00.01 -  загальна педагогіка та 

історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук – К., 2008. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Пшеничний М. В. Проблеми трудового навчання старшокласників у вітчизняній педагогіці 

другої половини ХХ століття: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – 

Луганськ, 2011. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Пяткина Г. Н. Педагогическое сопровождение социализации детей-сирот в приемной семье: 

13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и образования /  Автореферат диссертации 

на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – Томск,  2011. – елек. вар. 
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б/н (ІПСП) 

38 

Равчина Т.В. Педагогічні умови виховання у старшокласників відношень до знань як 

моральній цінності: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 1990. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Радзиховський В.П. Підвищення ефективності влєнно-патріотичного виховання учнів в 

воєнно-патріотичних об’єднаннях: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 1986. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Растригіна А.М. Формування педагогічної культури майбутнього вчителя музики: 13.00.01 – 

теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук – К., 1999. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Расторгина О. М. Системная организация подготовки старшеклассников к жизни и труду в 

современном образовательном учреждении: 13.00.01 –  общая педагогика, история педагогики 

и образования /  Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук. – Санкт-Петербург, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Рацимор А. Е. Муниципальная система профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершенолетних (педагогический аспект) : 13.00.01 – общая педагогика и история 

педагогики / Автореферат диссертации на сосискание ученой степени доктора педагогических 

наук. – М., 2007. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Рачковская Н. А. Развитие эмоциональной культуры будущего социального педагога в ВУЗе: 

методология, теория, практика: 13.00.01 –  общая педагогика, история педагогики и 

образования /  Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

педагогических наук. – М., 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Рибак О.Б. Індивідуалізація навчання в середній школі Англії: 13.00.01 – теорія та історія 

педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних 

наук – К., 1994. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Рогозина Т. В. Система домашних заданий как фактор обеспечения качества образовательного 

процесса: 13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и образования /  Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – Санкт-Петербург,  

2011. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Родиченко М. С. Формирование культуры досуга младших подростков в 

общеобразовательном пространстве школы: 13.00.01 – общая педагогика, история педагогики 
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и образования /  Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук. – Архангельск,  2011. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Розсоха А.П. Освітня діяльність і педагогічні погляди С.Л.Рудницького: 13.00.01 – теорія та 

історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук – К., 1996 – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Ройко Л.Л. Активізація пізнавальної діяльності слухачів підготовчого відділення, 

зорієнтованих на здобуття педагогічної професії: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 

1998. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Романко І.Г. Педагогічні засади діалогічної взаємодії вчителя й учнів у загальноосвітніх 

навчальних закладах Великої Британії:  13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – 

Полтава, 2010. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Романова Н.Ф. Організація і управління діяльністю студентських соціальних служб у вищих 

навчальних закладах України: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 

2005. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Романович Н. А. Педагогическое содействие профессиональному самоопределению 

инвалидов в процессе довузовской подготовки при высшем учебном заведении: 13.00.01 –  

общая педагогика, история педагогики и образования /  Автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – Челябинск, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Романченко О.С. Формування моральних потреб особистості молодшого школяра: 13.00.01 – 

теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертаціїна здобуття наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук – Луганськ, 1999. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Ростовський О.Я. Естетичне виховання підлітків засобами героїчної музики: 13.00.01 – теорія 

та історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук – К., 1979. - друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Росул В.В. Тенденції розвитку школи та педагогічної думки Закарпаття (ХІХ-ХХ ст.): 13.00.01 

– теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук – К., 1997. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 
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Рубашевська Л.В. Формування у старшокласників орієнтирів на загальнолюдські цінності (в 

позаурочній діяльності): 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 1992. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Рубцова О. В. Формирование толерантности старших подростков средствами медиатекста 

социальной рекламы: 13.00.01 –  общая педагогика, история педагогики и образования /  

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – М., 

2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Рудницька О.П. Формування музичного сприйняття в системі розвитку педагогічної культури 

майбутнього вчителя: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 1994 – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Румянцева Н.М. Формування естетичної культури учнів педагогічних училищ: 13.00.01 – 

теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук – К., 1994. – друк. вар 

б/н (ІПСП) 

38 

Рыбаков И. А. Психолого-педагогические основы развития социально-коммуникативных 

способностей младших школьников в условиях круглогодичного пришкольного лагеря: 

13.00.01 –  общая педагогика, история педагогики и образования /  Автореферат диссертации 

на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – Нижний Новгород, 2012. – 

елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Рыбина И. Р. Педагогические условия формирования здоровьесберегающей компетентности 

учащихся на уроке: 13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и образования /  

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – 

Белгород,  2011. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Рычагова Е. С. Педагогические условия развития диалогической речи в процессе общения 

детей  четырех – пяти лет в игре: 13.00.01 –  общая педагогика, история педагогики и 

образования /  Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук. – М., 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Сабитова Г. В. Социально-педагогическая поддержка семей с детьми : теоретико-

методологические основания и направления развития : 13.00.01 – общая педагогика и история 

педагогики / Автореферат диссертации на сосискание ученой степени доктора педагогических 

наук. – М., 2008. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 
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Савенкова Л.О. Теоретико-методичні основи підготовки майбутніх педагогів до професійного 

спілкування: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня доктора педагогічних наук – К., 1998. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Савина Н. Н. Преодоление подростковой делинквентности средствами креативной педагогики 

: 13.00.01 – общая педагогика и история педагогики / Автореферат диссертации на сосискание 

ученой степени доктора педагогических наук. – Тюмень, 2010. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Сазоненко Г.С. Гуманітарний ліцей періоду становлення національної системи освіти: 

13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук – К., 1995. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Савинова С. В. Совместная деятельность педагогов и родителей как условие воспитания 

целостного отношения к здоровью у младших школьников: 13.00.01 –  общая педагогика, 

история педагогики и образования /  Автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук. – Волгоград, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Садова В. А. Развитие информационно-познавательной самостоятельности студентов 

университета: 13.00.01 –  общая педагогика, история педагогики и образования /  Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – Оренбург, 2012. – 

елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Салимова М. К. Педагогические особенности подготовки будущих учителей к использованию 

инновационных технологий обучения: 13.00.01 –  общая педагогика, история педагогики и 

образования /  Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук. – Душанбе, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Саляхова Г. И. Педагогическое стимулирование процесса развития социальной компетенции 

студентов ВУЗа средствами межпредметной интеграции: 13.00.01 – общая педагогика, 

история педагогики и образования /  Автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук. – Казань,  2011. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Самодрин А.П. Організація діяльності профільно-диференційованої середньої 

загальноосвітньої школи: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 1998 – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Сапожникова Т. Н. Педагогическое сопровождение жизненного самоопределения 

старшекласников : 13.00.01 – общая педагогика и история педагогики / Автореферат 

диссертации на сосискание ученой степени доктора педагогических наук. – Ярославль, 2007. – 

елек. вар. 
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б/н (ІПСП) 

38 

Сараєва О.В. Педагогічна система В.О.Сухомлинського в науковому доробку вітчизняних 

учиних: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / Автореферат дисертаціїна 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 2007. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Саргсян А.Л. Реформування системи вищої освіти Великобританії в кінці ХХ – на початку 

ХХІ століття: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. –Луганськ, 2009. – друк. вар.  

б/н (ІПСП) 

38 

Сатановська Л.А. Розвиток географічної освіти в університетах України (1945-1995 рр.): 

13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертаціїна здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук – К, 1997. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Сафонова Н.В. Педагогічні інновації у спадщині вітчизняних педагогів 20-х років ХХ 

століття: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – Переяслав-Хмельницький, 2010. – 

друк. вар. 

б/н  (ІПСП) 

38 

Сбітнєва Л.М. Виховання емоційної культури підлітків засобами вокально-хорової музики: 

13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук – Луганськ, 1996. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Севостьянова Т. И. Формирование готовности подростков к межкультурному общению в 

образовательном процессе школы: 13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и 

образования /  Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук. – Челябинск, 2011. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Семеног О.М. Система професійної підготовки майбутніх чителів української мови та 

літератури: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня доктора педагогічних наук – К., 2006 . – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Сергеєва В.Ф. Проблеми дошкільного виховання в педагогічній спадщині Софії Русової: 

13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук – К., 1997. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Сергієнко А.П. Історія становлення і розвитку музичного виховання в Польщі: 13.00.01 – 

теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук – К., 1993. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 
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38 

Сергеєва О.С. Пріоритетні тенденції розвитку освіти дорослих в освітній політиці 

європейського союзу :  13.00.01- загальна педагогіка та історія педагогіка /Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. К.-2014,друк.вар. 

б/н 

38 

Сидоренко М.М. Організаційно-педагогічні основи функціонування міжнародного дитячого 

центру «Артек»: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 1998. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Сидорко О.Ю. Рейтингова система педагогічного контролю навччальних досягнень студентів 

інституту фізичної культури: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації 

на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – Івано-Франківськ, 1997. – друк. 

вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Синицын Ю. Н. Теория и технология формирования жизнедеятельностных функций 

школьника в системе педагогического обеспечения здоовья : 13.00.01 – общая педагогика и 

история педагогики / Автореферат диссертации на сосискание ученой степени доктора 

педагогических наук. – Краснодар, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Сипченко О.М. Навчально-педагогічна література в системі професійної підготовки вчителя 

(друга половина ХІХ – початок ХХ століття): 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – 

Полтава, 2008 – 2 екз. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Скоморовська І.А. Педагогічні засади роботи бібліотек з учнівською молоддю в Західній 

Україні: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – Івано-Франківськ, 2009. – друк. 

вар.  

б/н (ІПСП) 

38 

Скоробагатська О.І. Виховні цінності у просвітницькій спадщині членів попівської академії 

(кінець ХVIII -  початок ХІХ століття): 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – 

Житомир, 2006. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Скутіна В.І. Традиції українського народу з природоохоронного виховання і їх використання в 

сучасній школі: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 1994. - друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Слепцова Е. В. Педагогические аспекты формирования билингвильной культуры личности 

будущего учителя : 13.00.01 – общая педагогика и история педагогики / Автореферат 
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диссертации на сосискание ученой степени кандидата педагогических наук. – Рязань, 2011. – 

елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Сломчинский А. Г. Гуманизация образовательного процесса в пенитенциарной системе : 

13.00.01 – общая педагогика и история педагогики / Автореферат диссертации на сосискание 

ученой степени доктора педагогических наук. – Екатеренбург, 2009. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Слюсаренко В.Г. Соціально-педагогічні функції установ інтернатного і напівінтернатного 

типу і умови їх реалізації в Україні: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук – К., 1997. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Смагина Н. Н. Развитие познавательной активности младшего школьного возраста в системе 

дополнительного образования: 13.00.01 –  общая педагогика, история педагогики и 

образования /  Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук. – Елец, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Смирнова Т.А. Система пізнавальних завдань для формування естетичних оцінних суджень 

підлітків: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук – Харків, 1997. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Смолінчук Л.С. Науково-педагогічний доробок Олександра Самійловича Залужного (1886-193 

рр.): 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 2008 – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Смыслова Н. М. Социально-педагогическая адаптация студентов образовательных 

учреждений среднего профессионального образования: 13.00.01 –  общая педагогика, история 

педагогики и образования /  Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук. – Киров, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Солов’йов В.А. Формування у студентів музичних спеціалізацій педагогічних умінь керівника 

самодіяльнісного колективу: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації 

на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 1992. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Сологуб А.І. Проблеми організації науково-дослідницької роботи ліцеїстів та охорони їхнього 

здоров’я: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертаціїна здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К, 1995. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Соломатина С. Г. Педагогическая поддержка социализации младших подростков в условиях 

школы-интерната: 13.00.01 –  общая педагогика, история педагогики и образования /  
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Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – М., 

2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Спиридонов Р. Е. Педагогическое обеспечение интеграции семьи и школы в современном 

социуме: 13.00.01 –  общая педагогика, история педагогики и образования /  Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – Тверь, 2012. – 

елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Стародубцева Е. В. Консультационное сопровождение профессионального развития педагогов 

в условиях непрерывного образования: 13.00.01 –  общая педагогика, история педагогики и 

образования /  Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук. – Нижний Новгород, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Стасько Б.В. Педагогічне спрямування хореографічної підготовки майбутніх вчителів 

початкових класів: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 1993. – друк. вар. (2 екз.) 

б/н (ІПСП) 

38 

Стасько Г.Є. Вокальна підготовка майбутнього вчителя музики як основа удосконалення 

педагогічної майстерності: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 1995 – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Стахів Л.Г. Навчальна книга як засіб родинного виховання молодших школярів у Західній 

Україні (1919-1939 рр.): 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / Автореферат 

дисертаціїна здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – Житомир, 2007. –

друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Сташук О.А. Формування елементів естетичної культури молодших підлітків на уроках 

образотворчого мистецтва: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 1997. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Степаненко А.В. Педагогічна діяльність і погляди Ернста Меймана: 13.00.01 – загальна 

педагогіка та історія педагогіки / Автореферат дисертаціїна здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук – К., 2008. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Степкина С. Л. Формирование личностной физической культуры подростков в 

здоровьесберегающей среде общеобразовательной школы: 13.00.01 –  общая педагогика, 

история педагогики и образования /  Автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук. – Воронеж, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 
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Стойко С.В. Розвиток педагогічної освіти Індії у 20 столітті: 13.00.01 – загальна педагогіка та 

історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук. – Житомир, 2010 . – друк. вар.. (2 екз.) 

б/н (ІПСП) 

38 

Столяренко О.В. Виховання гуманності підлітків у позакласній роботі з народознавства: 

13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук – К., 1996. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Стрельченко Л.В. Виховання суспільної активності учнів загальноосвітніх шкіл Української 

ССР (1958-1984 рр.): 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 1990. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Сушков А. В. Социально-педагогическая деятельность В. И. Лунина в Армавире в конце ХІХ 

– начале ХХ вв. : 13.00.01 –  общая педагогика, история педагогики и образования /  

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – 

Ставрополь, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Сыкало А. А. Формирование этической культуры будущего учителя в образовательном 

процессе ВУЗа: 13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и образования /  

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – 

Коломна, 2011. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Табилова М. Р. Социальная адаптация личности в системе общего и дополнительного 

образования : 13.00.01 – общая педагогика и история педагогики / Автореферат диссертации 

на сосискание ученой степени кандидата педагогических наук. – Оренбург, 2011. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Тадєєва М.І. Етнопедагогічні традиції виховання у Великій Британії:13.00.01 – теорія та 

історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук – К., 1995. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Танько Т.П. Система підготовки музично-педагогічних кадрів в педвузах Української ССР 

(1917-1981 рр.): 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 1988. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Таран І.М. Естетичне виховання молодших школярів на народних музичних традиціях: 

13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук – К., 1993. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 
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Тарасенко Г.С. Формування у молодших школярів естетичного відношення до природи: 

13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук – К., 1985. друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Тарасенко Л.В. Формування ідейної стійкості старшокласників в суспільно-політичній 

діяльності: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 1990. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Татьянченко Н.Ф. Педагогічні умови підвищення ефективності оволодіння іноземцями, що 

навчаються російським мовленням на початковому етапі навчання: 13.00.01 – теорія та історія 

педагогіки, 13.00.02 – теорія та методика навчання (російська та іноземна мова) / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 1992. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Татьянченко О.О. Педагогічні умови спілкування з іноземними студентами в процесі 

навчання: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 1997. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Тємняткіна О. В. Формування ключових компетенцій у школярів в освітньому процесі (на 

прикладі викладання геометрії в 7 – 9 класах середньої школи): 13.00.01 – загальна педагогіка 

та історія педагогіки  / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук. – Єкатеринбург, 2006. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Теличко Н. В. Організація навчання обдарованих молодших школярів у США: 13.00.01 – 

загальна педагогіка та історія педагогіки  /  Автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук. – Івано-Франківськ, 2006. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Терехова Л.В. Формування соціальної відповідальності підлітків у процесі суспільно корисної 

праці: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук – К., 1993. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Тетеля В.Г. Становлення та розвиток системи музичного виховання і навчання в Молдові: 

13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук – К., 1993.- друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Тикушина И. А. Подготовка преподавателя дополнительного образования взрослых в 

Великобритании: 13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и образования /  

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – 

Волгоград, 2011. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 
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Тимонина А. А. Социальная адаптация школьников в педагогической системе Марии 

Монтессори: 13.00.01 –  общая педагогика, история педагогики и образования /  Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – Кострома, 2012. – 

елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Тихонова Т. Е. Формирование коммуникативной культуры младших школьников в условиях 

полиязыкового образования: 13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и образования /  

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – 

Сочи, 2011. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Тищенко Л.В. Проблема учнівського самоврядування в історії школи і педагогіки на Україні в 

період 1917-1931 рр.: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 1992. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Ткачов С.І. Підготовка майбутнього вчителя до формування політичної культури школярів: 

13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук – Харків, 1995. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Токарук Л.С. Організаційно-адаптивне управління навчально-виховним процесом у 

загальноосвітніх школах-інтернатах: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 

2007. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Толстоухова С.В. Організаційно-педагогічні основи функціонування системи соціальних 

служб для молоді: 13.00.01 -  загальна педагогіка та історія педагогіки / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 2001. – друк. вар. 

(2 екз.) 

б/н (ІПСП) 

38 

Третяк Н.І. Виховання у школярів почуття власної гідності в процесі спілкування 

старшокласників і вчителів: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 1993. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Третьякова Н. В. Організаційно-педагогічні умови здоров’язбережуючої діяльності в 

навчальному закладі: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки  / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – Єкатеринбург, 2005. 

– елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Троцко А.В. Формування суспільно-політичної активності майбутнього вчителя на прикладі 

життя та діяльності В.І. Леніна: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 1982. – друк. вар. 
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б/н (ІПСП) 

38 

Трубников А. П. Формирование социальной ответственности старшеклассников в 

деятельности молодежного центра: 13.00.01 –  общая педагогика, история педагогики и 

образования   /  Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук. – Курск, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Тушева В.В. Формування творчої активності учнів молодших класів у процесі виконання 

завдань художньо-естетичної спрямованості (на матеріалі музичного мистецтва): 13.00.01 – 

теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук – К., 1997 – друк. вар. (2 екз.) 

б/н (ІПСП) 

38 

Тягур Р.С. Система роботи методичного об’єднання з підготовки вчителів початкових класів 

до здійснення диференційованого навчання учнів: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 

1993. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Улюкаєва І.Г. Становлення і розвиток дошкільної педагогічної освіти в Україні (1905-1941 

рр.): 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук – К., 1993. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Учадзе С. С. Педагогическое управление конфликтами в образовательном учреждении : 

13.00.01 – общая педагогика и история педагогики / Автореферат диссертации на сосискание 

ученой степени доктора педагогических наук. – Сочи, 2010. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Ушакова М. А. Формирование интеллектуально-творческих компетенций младших 

школьников (на примере интеграции учебной и внеучебной деятельности): 13.00.01 – общая 

педагогика, история педагогики и образования  /  Автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата педагогических наук. – Ижевск, 2011. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Фаннінгер Л.П. Особливості профільного навчання в основній школі Австрії: 13.00.01 – 

загальна педагогіка та історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук – Тернопіль, 2008. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Федоришин О.П. Диференційований та індивідуальний підходи у вихованні учнів 6-9 класів 

шкіл з поглибленим вивченням іноземної мови: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 

1994. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 
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Федорова О.В. Проблеми дитячого музичної виконавчої творчості в історії радянської 

педагогіки (на матеріалі загальноосвітніх шкіл України): 13.00.01 – теорія та історія 

педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних 

наук – Харків, 1991 – друк.вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Федчишин Н. О.  Дидактична система Йоганна Фрідріха Герберта та її вплив на розвиток 

вітчизняної освіти: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. –Івано-Франківськ, 

2009. – друк. вар.  

б/н (ІПСП) 

38 

Фичора І.В. Особливості естетичного виховання учнів середнього ПТУ художньо-

промислового профілю: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 1983. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Філатова І.І. Формування у молодших школярів естетичного сприйняття звучащого мовлення 

засобами комплексу мистецтв: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації 

на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – Харків, 1994. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Фролов І. В. Організаційно-педагогічні умови профільного навчання у сільській школі: 

13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки  / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня доктора педагогічних наук. –Арзамас, 2008. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Хаджиев С. М. Развитие познавательного потенциала учащихся старших классов 

общеобразовательной школы: 13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и образования  

/  Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – 

Челябинск, 2011. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Хазова С. А. Развитие конкурентоспособной личности в системе образования: 13.00.01 – 

общая педагогика, история педагогики и образования; 13.00.08 – теория и методика 

профессионального образования  /  Автореферат диссертации на соискание ученой степени 

доктора педагогических наук. – Майкоп, 2011. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Хайруліна В.М. Організаційно-педагогічні основи функціонування українського коледжу: 

13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук – К., 1995 

б/н (ІПСП) 

38 

Ханенко В. Проблема гуманізації виховання в контексті розвитку польської педагогіки 

міжвоєнного періоду (1918-1939 рр.): 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – Луганськ, 1997. – 

друк. вар. 
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б/н (ІПСП) 

38 

Харчёва И. С. Формирование нравственной готовности студента к профессиональной 

деятельности: 13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и образования /  Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – Оренбург,  2011. 

– елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Хворостян Р.Е. Етичне виховання учнів початкових класів в школах ГДР: 13.00.01 – теорія та 

історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук – К., 1985. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Хижна О.П. Формування художньо-творчої самостійності молодших школярів у процесі 

музично-сценічної діяльності: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації 

на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 1993 

б/н (ІПСП) 

38 

Химинець О.В. Соціально-педагогічні особливості екологічної освіти в школах Закарпаття: 

13.00.01 – теорія та історія педагогіки, 13.00.05 – соціальна педагогіка / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 1997 

б/н (ІПСП) 

38 

Хміль Н.А. Розвиток засобів наукової комунікаціїяк складової педагогічної науки в Україні 

(середина ХХ століття – початок ХХІ століття): 13.00.01 – загальна педагогіка та історія 

педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кадидата педагогічних 

наук – Луганськ,  2009. – друк. вар. (2 екз.) 

б/н (ІПСП) 

38 

Хохлова Н. А. Педагогические условия социальной адаптации детей дошкольного возраста в 

процессе интегрированного воспитания: 13.00.01 –  общая педагогика, история педагогики и 

образования   /  Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук. – Чебоксары, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Христич Н.С. Педагогічні умови інтернаціонального виховання учнів у позаурочний час у 

сільській загальноосвітній школі: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 1993 – друк. вар. 

(2 екз.) 

б/н (ІПСП) 

38 

Хроменков П. А. Межнаучная коммуникация в интеграции педагогического образования 

студентов ВУЗа: 13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и образования  /  

Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора педагогических наук. – М., 

2010. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Хрусталькова Н. А. Формирование педагогической компетентности родителей 
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профессионально-замещающей семьи : 13.00.01 – общая педагогика и история педагогики / 

Автореферат диссертации на сосискание ученой степени доктора педагогических наук. – 

Саранск, 2009. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Чалян Т. В. Разработка технологии формирования профессионально-речевой компетентности 

у студентов вуза: 13.00.01 –  общая педагогика, история педагогики и образования   /  

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – 

Сочи, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Чариєва Х.Б. Формування політичної культури студентів педагогічних Вузів (на матеріалах 

Туркменської ССР): 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К, 1991– друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Чепіль М.М. Клубна аматорська діяльність як фактор формування у підлітків потреби в 

читанні: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертаціїна здобуття наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук – К, 1993. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Черниш А.П. Управління навчально-виховним процесом у гімназії: 13.00.01 – теорія та історія 

педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних 

наук – К., 1996. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Чернуха А.М. Особливості індивідуального підходу в етичному вихованні старшокласників-

відмінників: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 1989. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Чижевський Б.Г. Організаційно-педагогічні умови становлення ліцеїв в Україні: 13.00.01 – 

теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук – К., 1996. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Чирікова Г. І. Проблеми сімейного виховання молодших школярів у Німеччині: 13.00.01 – 

загальна педагогіка та історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук. – Луганськ, 2011. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Чмелёва Е. В. Становление и развитие дошкольной педагогики в России конца ХIХ – начала 

ХХ века: 13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и образования  /  Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени доктора педагогических наук. –  Москва, 2010. – 

елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 



1119 

 

Чмутова Ю. С. Особенности преодоления коммуникативных барьеров в учебном процессе 

гиперактивными подростками: 13.00.01 –  общая педагогика, история педагогики и 

образования (педагогические науки)   /  Автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук. – Ростов-на-Дону, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Чуйко Р.М. Організація навчально-виховної роботи в загальноосвітніх закладах нового типу 

на основі системного підходу (на прикладі колегіумів): 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 

1997. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Чуриліна Л.М. Морально-естетичне виховання підлітків засобами шкільного театру ляльок: 

13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук – К., 1995. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Шайдо Т. Н. Формирование профессионального самоопределения воспитанников сельского 

детского дома в патронатных семьях: 13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и 

образования  /  Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук. – Томск, 2011. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Шамілова І.М. Морально-естетична підготовка старшокласниць до сімейного життя: 13.00.01 

– теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук – К., 1997. –  друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Шамсутдинов И. Г. Содержание и особенности социально-педагогической работы со 

студентами в условиях международной образовательной интеграции: 13.00.01 –  общая 

педагогика, история педагогики и образования /  Автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата педагогических наук. – Йошкар-Ола, 2011. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Шаповалов В. І. Формування конкурентоспроможності школярів в умовах додаткової освіти: 

13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки  / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня доктора педагогічних наук. –Ярославль, 2007. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Шаповалова І.О. Педагогічне стимулювання навчальної діяльності старшокласників (на 

матеріалі предметів гуманітарного циклу): 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 1997 

– друк.вар. (3 екз.) 

б/н (ІПСП) 

38 

Шапошнікова І.М. Підвищення ефективності підготовки майбутніх вчителів початкової школи 

до проектування уроку: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук –К., 1993. – друк. вар. 
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б/н (ІПСП) 

38 

Шарата Н.Г. Педагогічні ідеї та громадсько-просвітницька діяльність М.М.Аркаса: 13.00.01 – 

загальна педагогіка та історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук. – Кіровоград, 2009. – друк. вар.  

б/н (ІПСП) 

38 

Шарипова Д. Я. Теоретические основы преобразования нравственно-патриотического 

воспитания младших школьников на основе развития критического мышления: 13.00.01 – 

общая педагогика, история педагогики и образования  /  Автореферат диссертации на 

соискание ученой степени доктора педагогических наук. – Душанбе, 2011. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Шарифова З. Д. Совершенствование содержания, форм и методов подготовки студентов к 

самостоятельной педагогической деятельности: 13.00.01 –  общая педагогика, история 

педагогики и образования (педагогические науки) /  Автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата педагогических наук. – Курган-Тюбе, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Шастак Г.В. Музика масових жанрів як фактор формування музичної культури підлітків: 

13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук – К., 1996 

б/н (ІПСП) 

38 

Шахірева Н.В. Інтеграція знань учнів молодшого шкільного віку про людину і світ: 13.00.01 – 

теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук – К., 1997. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Шахманова А. Ш. Теоретические и научно-методические основы оптимизации социального 

развития детей дошкольного возраста в условиях детского дома: 13.00.01 –  общая педагогика, 

история педагогики и образования /  Автореферат диссертации на соискание ученой степени 

доктора педагогических наук. – М., 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Швець Н.О. Педагогічні умови формування вокально-мовленнєвої культури майбутніх 

вчителів початкових класів і музики: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 1995. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Швидун В.М. Особливості педагогічних змін у діяльності загальноосвітніх шкіл України 

(1917 – 1941 рр.): 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / Автореферат дисертації 

на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – Житомир, 2009. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Шевчук І.М. Гуманістичне виховання підлітків у процесі вивчення предметів соціально-

гуманітарного циклу: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 1998. – друк. вар. 
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б/н (ІПСП) 

38 

Шилова С. Н. Педагогическое сопровождение социализации пожилых людей в стационарном 

учреждении: 13.00.01 –  общая педагогика, история педагогики и образования /  Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – Екатеринбург, 

2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

ё38 

Щеклеина С. Н. Особенности социально-профессионального самоопределения 

старшеклассников в посёлках городского типа: 13.00.01 – общая педагогика, история 

педагогики и образования /  Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук. – Киров,  2011. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Шелестова Л.В. Розвиток творчих здібностей учнів молодшого підліткового віку в процесі 

вивчення гуманітарних предметів (інтелектуально-еврестичний компонент): 13.00.01 – теорія 

та історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук – К., 1998  - друк. вар. (2 екз.) 

б/н (ІПСП) 

38 

Шимаковская С. Ю. Сохранение и укрепление здоровья школьников в педагогическом 

наследии И. А. Арямова: 13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и образования  /  

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – 

Смоленск, 2011. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Ширшов Е. В. Системно-дидактическое обеспечение образовательного процесса в ВУЗе в 

условиях информатизации общества: 13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и 

образования  /  Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

педагогических наук. –  Архангельск, 2009. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Шобонов Н. А. Социально-педагогический потенциал сельской школы: историко-

педагогический анализ: 13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и образования  /  

Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора педагогических наук. –  

Нижний Новгород, 2010. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Шуневич Б.І. Розвиток дистанційного навчання у вищій школі країн Європи та Північної 

Америки: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / Автореферат дисертаціїна 

здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук – К., 2008. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Шустова И. Ю. Фактор детско-взрослой общности в воспитании и развитии субъектности 

юношества: 13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и образования  /  Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени доктора педагогических наук. – М., 2009. – елек. 

вар. 

б/н (ІПСП) 
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38 

Шутяк В.Г. Удосконалення підготовки студентів педагогічних факультетів до трудового 

виховання молодших школярів: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 1987 – друк. вар. 

(2 екз.) 

б/н (ІПСП) 

38 

Юдин В. В. Технологическое проектирование педагогического процесса: 13.00.01 – общая 

педагогика, история педагогики и образования  /  Автореферат диссертации на соискание 

ученой степени доктора педагогических наук. –  Москва, 2009. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Юрочкіна С.О. Педагогічні засади валеологічного виховання дітей старшого дошкільного 

віку: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук – К., 1997. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Юцевич Ю.Є. Педагогічне обґрунтування змісту вокальної підготовки студентів педучилищ: 

13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертаціїна здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук – К, 1985. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Яковишина Т.В. Організація педагогічної взаємодії у жіночих гімназіях Волині як умова 

соціального становлення учениць (друга половина ХІХ – початок ХХ століття): 13.00.01 – 

загальна педагогіка та історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук – Івано-Франківськ, 2010. – друк. вар. 

б/н  (ІПСП) 

38 

Якушкіна М. С. Взаємодія соціокультурних інститутів як фактор розвитку виховного 

простору: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки  / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук. – М., 2008. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Янішевська З.В. Педагогічні засади та практика сімейного вихованння в сучасній Іспанії: 

13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 2008 р. – друк. вар. (2 екз.) 

б/н (ІПСП) 

38 

Яропуд З.П. Підвищення ефективності музично-естетичного виховання майбутніх вчителів 

молодших класів в педінститутах: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 1987. –друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Ярулов О. А. Інтегративне управління формуванням середовища освіти в школі: 13.00.01 – 

загальна педагогіка та історія педагогіки  / Автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня доктора педагогічних наук. –М., 2008. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 
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Яцина О.Ф. Педагогічна й культурно освітня діяльність товариства «Просвіта» на Закарпатті 

(1920-1939 рр.): 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук – Івано-Франківськ, 2009 – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Яцишин Н.П. Професійно-педагогічна підготовка вчителів у Великів Британії (90-ті роки ХХ 

століття): 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 1998. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

 

13.00.02 – теорія та методика навчання 

38 

Авраменко Н. С. Формирование толерантности у дошкольников-сирот в условиях детского 

дома: 13.00.02 – теория и методика обучения и воспитания (дошкольное образование)  /  

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – 

Елец, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Атанасян С. Л. Формирование информационной образовательной среды педагогического 

ВУЗа: 13.00.02 – теория и методика обучения и воспитания (информатизация образования)  /  

Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора педагогических наук. – М., 

2009. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Арутюнян Т.С. Естетичне виховання старшокласників в процесі викладання армянської 

літератури: 13.00.02 – методика викладання армянської літератури / Автореферат дисертації 

на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – Ереван, 1984. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Астемирова О. Н. Развитие потребности самореализации в профессиональной деятельности у 

студентов гуманитарных ВУЗов средствами социального воспитания: 13.00.02 – теория и 

методика обучения и воспитания (социальное воспитание, уровень профессионального 

образования)  /  Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук. – М., 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Бабич Е. О. Социально-педагогическое сопровождение нравственного воспитания учащихся 

учреждений начального профессионального образования: 13.00.02 – теория и методика 

обучения и воспитания (социальное воспитание, уровень профессионального образования)  /  

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – М., 

2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Бабухина А. В. Управленческое сопровождение профессионального самоопределения 

молодых педагогов дошкольного образовательного учреждения: 13.00.02 – теория и методика 

обучения и воспитания (дошкольное образование)  /  Автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата педагогических наук. – Челябинск, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 
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38 

Байдарова О. И. Развитие правового потенциала социального педагога в системе 

дополнительного профессионального образования: 13.00.02 – теория и методика обучения и 

воспитания (социальное воспитание, уровень профессионального образования)  /  

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. –  

Москва, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Баранец Н. А. Технология формирования социальной успешности младшего школьника: 

13.00.02 – теория и методика обучения и воспитания (социальное воспитание)  /  Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. –  Архангельск, 

2011. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Балашова Е. Ф. Особенности использования медиатекстов при обучении деловому 

английскому в системе дополнительного профессионального образования: 13.00.02 – теория и 

методика обучения и воспитания (иностранные языки)  /  Автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук. –  Москва, 2011. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Бачун А. Н.. Формирование речемыслительных спосібностей учащихся на этапе обобщения и 

повторения школьного курса русского языка: 13.00.02 – теория и методика обучения и 

воспитания (русский язык)  /  Автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук. –  Москва , 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Белова Н. Ю. Соцеально-педагогические условия формирования межличностных отношений 

дошкольников в инклюзивных группах : 13.00.02 –  теория и методика обучения и воспитания 

(социальное воспитание в разных образовательных областях и на всех уровнях системы 

образования) /  Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук. –  Москва, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Борисова С. В.  Формирование стратегий смыслового чтения текстовой информации у 

младших школьников (на материале немецкого языка): 13.00.02 – теория и методика обучения 

и воспитания (иностранные языки)  /  Автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук. –  Москва, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Бухарина Н. В. Управленческое сопровождение педагогов дошкольного образовательного 

учреждения в формировании субъект-субъектного взаимодействия с воспитанниками: 13.00.02 

– теория и методика обучения и воспитания (дошкольное образование)  /  Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – Челябинск, 2012. 

– елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Варнавська І. В. Формування мовленнєвої компетентності учнів 5-7 класів у процесі засвоєння 

виражальних засобів української мови : 13.00.02 – теорія і методика навчання / Автореферат 
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дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – Х., 2005. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Верейкина С. Ф. Формирование коммуникативной готовности будущего социального педагога 

к межведомственному взаимодействию во внеучебной деятельности: 13.00.02 – теория и 

методика обучения и воспитания (социальное воспитание, уровень профессионального 

образования)  /  Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук. – М., 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Гладощук О.Г. Педагогічні умови вдосконалення культури зміцнення здоров’я студентів в 

системі фізичного виховання у вищому навчальному закладі: 13.00.02 – теорія та методика 

навчання (фізична культура, основи здоров’я) / Автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук – К., 2008. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Давлетбаева Р. Г. Система формирования билингвальной личности младшего школьника: 

13.00.02 – теория и методика обучения и воспитания (русский язык)  /  Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени доктора педагогических наук. –  Казань, 2010. – 

елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Довгань В. В. Создание и использование электронного образовательного ресурса в составе 

информационно-методического обеспечения учебного процесса (на примере подготовки 

преподавателей среднего профессионального образования строительных специальностей): 

13.00.02 – теория и методика обучения и воспитания (информатизация образования)  /  

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – М., 

2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Донченко Т. К. Організація навчальної діяльності учнів на уроках рідної (української) мови : 

13.00.02 – теорія і методика навчання / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

доктора педагогічних наук. – К., 2001. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Єгоренко А.І. Методика вивчення молекулярної біофізики дезиксирибонуклеїнової кислоти в 

медичному Вузі з використанням нових інформаційних технологій: 13.00.2 – методика 

навчання (спеціальних дисциплін) / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук – К., 1997. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Ілініцька Н.С. Організаційно-педагогічні умови музичної самоосвіти та самовиховання 

старшокласників: 13.00.02 – теорія та методика музичного навчання / Автореферат дисертації 

на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 2007. Друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Кабацька О.В. Методика формування культури здоров’я старшокласників у позашкільній 

роботі: 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я) / 
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Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – Харків, 

2011. – друк. вар.  

б/н (ІПСП) 

38 

Каневская Г.Ф. Навчання наукових співробітників усному іноземному спілкуванню в 

пролонгірованому курсі (на матеріалі англійської мови): 13.00.02 – методика викладання 

іноземних мов / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук – М., 1987. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Капіруліна С.Л. Технології модульно-розвивального навчанння фізичної географії учнів 7-го 

класу загальноосвітньої школи: 13.00.02 – теорія та методика навчанння (географія) / 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 

2008. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Киселева О. Б. Формирование речевой готовности учащихся на начальном этапе освоения 

коммуникативной компетенции: 13.00.02 – теория и методика обучения и воспитания 

(русский язык)  /  Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук. – М., 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Кислова И. В. Формирование готовности к социально-педагогической деятельности у 

студентов ВУЗа средствами акмеологического сопровождения: 13.00.02 – теория и методика 

обучения и воспитания (социальное воспитание, уровень профессионального образования)  /  

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – М., 

2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Коленбет С. А. Формирование у будущих социальных работников компетентности в оказании 

социальной поддержки лицам, вернувшимся из мест лишения свободы: 13.00.02 – теория и 

методика обучения и воспитания (социальная работа - уровень высшего профессионального 

образования)  /  Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук. – Тамбов, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Комиссаров П. Н. Формирование музыкального мировоззрения учащихся учреждений 

дополнительного образования средствами социального воспитания: 13.00.02 – теория и 

методика обучения и воспитания (социальное воспитание, уровень профессионального 

образования)  /  Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук. –  М., 2011. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Кондакова М. Л. Дистанційні освітні технології як засіб організації профільної освіти: 13.00.02 

– теорія і методика навчання і виховання  / Автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук. – Москва, 2006. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 
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Косенко П.Б. Методика особистісного орієнтованого навчання гри на музичному інструменті 

майбутнього вчителя музики: 13.00.02. – теорія та методика трудового навчання / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – Київ, 2009. – друк. 

вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Кузнецова Г. Н. Педагогическое сопровождение социального развития детей раннего возраста 

в группе кратковременного пребывания в дошкольном образовательном учреждении: 13.00.02 

– теория и методика обучения и воспитания (дошкольное образование)  /  Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – Челябинск, 2012. 

– елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Курилович Н. В. Формирование культуры профессионального общения будущего социального 

работника в ВУЗе: 13.00.02 – теория и методика обучения и воспитания (социальная работа - 

уровень высшего профессионального образования)  /  Автореферат диссертации на соискание 

ученой степени доктора педагогических наук. – Тамбов, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Лаптев І.Г. Формування музичних здібностей молодших школярів в процесі гри на 

елементарних інструментах: 13.00.02 – методика викладання музики і методики музичного 

виховання / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних 

наук – К., 1982. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Макарова Д. В. Речевое поведение учителя в структуре педагогического дискуса: 13.00.02 – 

теория и методика обучения и воспитания (русский язык)  /  Автореферат диссертации на 

соискание ученой степени доктора педагогических наук. – М., 2008. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Макарова Е. А. Методика формирования экологической компетентности будущих учителей: 

технологии сотрудничества: 13.00.02 – теория и методика обучения и воспитания (экология)  /  

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – 

Самара, 2011. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Меджитова Л.М. Методичні засади педагогічної діагностики навчальних досягнень 

старшокласників з інформатики: 13.00.02 – теорія та методика навчання (інформатика) / 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 

2010. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Мелько Л.Ф. Культурологічні засади географічної освіти старшокласників: 13.00.02 – теорія та 

методика навчання географії / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук – К., 2007. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 
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Михайлова Ю. Н. Формирование адаптивности студентов гуманитарных ВУЗов к социально-

педагогической деятельности: 13.00.02 – теория и методика обучения и воспитания 

(социальное воспитание, уровень профессионального образования)  /  Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – М., 2012. – елек. 

вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Мишатина Н. Л. Методика и технология речевого развития школьников: 

лингвоконцептоцентрический подход: 13.00.02 – теория и методика обучения и воспитания 

(русский язык, уровни общего и профессионального образования)  /  Автореферат диссертации 

на соискание ученой степени доктора педагогических наук. –  Санкт-Петербург, 2010. – елек. 

вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Назаренко І.М. Формування естетичних потреб старшокласників в умовах вільного часу (на 

матеріалі музики): 13.00.02 – методика викладання музики та методика музичного виховання / 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 

1995. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Нефедова Т. В. Развитие исследовательских умений учащихся с задержкой психического 

развития на уроках химии: 13.00.02 – теория и методика обучения и воспитания (химия)  /  

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – М., 

2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Новоходская М. В. Модель воспитания младших школьников в современном сельском 

социуме: 13.00.02 – теория и методика воспитания (воспитание в общественных, социальных 

учреждениях различного типа и семье)  /  Автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук. – М., 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Овчарова А. А. Технология социально-педагогического взаимодействия школы и семьи по 

формированию социально-значимых качеств школьника: 13.00.02 – теория и методика 

обучения и воспитания (социальное воспитание в разных образовательных областях и на всех 

уровнях системы образования)  /  Автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук. – М., 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Олтаржевская Л. Е. Развитие адаптивно-воспитательной среды в инклюзивном 

образовательном учреждении: 13.00.02 – теория и методика обучения и воспитания 

(социальное воспитание в различных областях и на всех уровнях системы образования)  /  

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – М., 

2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Онофрійчук Л.М. Формування творчих умінь підлітків засобами музичного театру ляльок: 

13.00.02 – теорія та методика трудового навчання / Автореферат дисертації на здобуття 
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наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – Київ, 2009. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Паньків Л.І. Теорія та методика підготовки майбутнього вчителя до керівництва учнівськими 

музичними колективами: 13.00.02 – теорія та методика музичного навчання / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 2005. – друк. вар 

б/н (ІПСП) 

38 

Пашковская С. С. Дифференцирующая модель обучения русскому произношению: 13.00.02 – 

теория и методика обучения и воспитания (русский язык как иностранный)  /  Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени доктора педагогических наук. – М., 2010. – елек. 

вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Перепелиця А.Д. Педагогічні основи формування естетичних відчуттів учнів в процесі 

навчання музики: 13.00.02 – методика викладання музики / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 1987. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Піддячий М.І. Теоретико-методичні засади підготовки старшокласників до професійної 

діяльності в умовах профільного навчання: 13.00.02 – теорія та методика трудового навчання / 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук. – К., 2010. 

– друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Почтар О.М. Формування основ здоров дівчаток початкової школи в процесі позаурочних 

занять з художньої гімнастики: 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, 

основи здоров’я) / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук. – К., 2010. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Прокопова Н. С. Обучение будущих педагогов информатике в условиях формирования 

информационной образовательной среды: 13.00.02 – теория и методика обучения и 

воспитания (информатика)  /  Автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук. – М., 2011. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Пронина А. Н. Социализация-индивидуализация детей старшего школьного возраста в 

образовательном процессе детского дома: 13.00.02 – теория и методика обучения и 

воспитания (дошкольное образование)  /  Автореферат диссертации на соискание ученой 

степени доктора педагогических наук. – Елец, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Прокоф’єва Л.Б. Проблема розвитку образного сприймання музики молодшими школярами в 

історії та методиці музичного виховання: 13.00.02 – методика викладання музики та методика 

музичного виховання / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук – К., 1998 – друк. вар. (3 екз.) 

б/н (ІПСП) 
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38 

Прошина Е. Ю. Активизация познавательной деятельности учащихся на уроках русского 

языка при изучении лексики с помощью интерактивных средств обучения(5 – 6 классы): 

13.00.02 – теория и методика обучения и воспитания (русский язык)  /  Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – М., 2012. – елек. 

вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Пушкар Л. В.  Методичні засади формування музичних компетенцій студентів педагогічних 

університетів: 13.00.02 – теорія та методика трудового навчання / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – Київ, 2009. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Райкина М. А. Педагогическое обеспечение преемственности процесса социального 

воспитания в ВУЗе: 13.00.02 – теория и методика обучения и воспитания (социальное 

воспитание в общеобразовательной и высшей школе)  /  Автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – Кострома, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Рамазанова Т. Н. Управление качеством деятельности педагога с одаренными детьми в 

социально-педагогических условиях общеобразовательного учреждения: 13.00.02 – теория и 

методика обучения и воспитания (социальное воспитание в разных образовательных областях 

и на всех уровнях системы образования)  /  Автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук. – М., 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Ридигер О. Н. Взаимодействие школы и семьи в экологическом воспитании учащихся: 

13.00.02 – теория и методика обучения и воспитания (воспитание в общеобразовательных, 

социальных учреждениях различного типа и семье)  /  Автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата педагогических наук. – М., 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Рублев В. М. Формирование предметных знаний в области безопасности жизнедеятельности у 

студентов гуманитарных специальностей (направлений подготовки): 13.00.02 – теория и 

методика обучения и воспитания (безопасность жизнедеятельности, уровень 

профессионального образования)  /  Автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук. – Санкт-Петербург, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Рудой О. Ф. Формирование готовности педагогов к реализации современных технологий 

дошкольного образования: 13.00.02 – теория и методика обучения и воспитания (дошкольное 

образование)  /  Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук. – М., 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Рюб В. Ю. Формирование учебно-научной речи младших школьников в процессе освоения 

русского языка: 13.00.02 – теория и методика обучения и воспитания (русский язык, уровень 
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начального образования)  /  Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук. – Челябинск, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Сіненко Д.В. Методика оцінки навичок пілотування курсантів-льотчиків в процесі льотної 

підготовки: 13.00.02 – теорія та методика навчання (технічні дисципліни) / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – Харків, 2008. – друк. 

вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Слюсаренко Н.В. Теорія і практика трудової підготовки дівчат у школах України (кінець 19 – 

20 століття): 13.00.02 – теорія та методика трудового навчання / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук. – Київ, 2010. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Смолякова І.Д. Формування здорового способу життя студентів у системі фізичного 

виховання вищого технічного навчального закладу: 13.00.02 – теорія та методика навчання 

(фізична культура, основи здоров’я) / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук. – К., 2010. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Сухова Е. А. Воспитание межличностной толерантности при изучении литературы в 

начальной школе: 13.00.02 – теория и методика обучения и воспитания (гуманитарные и 

естественные науки, уровень начального образования)  /  Автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук. –  Санкт-Петербург, 2011. – елек. 

вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Титаренко В.П. Теорія і практика формування естетичної культури майбутніх учителів 

трудового навчання засобами українських народних промислів: 13.00.02. – теорія та методика 

трудового навчання / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора 

педагогічних наук. – Київ, 2009. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Усов Ю.М. Кіноутворення як засіб естетичного виховання і художнього розвитку школярів: 

13.00.02 – методика викладання літератури / Автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня доктора педагогічних наук – М., 1989. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Фокина Е. В. Педагогические условия реализации межпоколенных проектов в социальном 

воспитании подростков: 13.00.02 – теория и методика обучения и воспитания (социальное 

воспитание в общеобразовательной и высшей школе)  /  Автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук. –  Кострома, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Хлєбнікова О.В. Формування досвіду музично-виконавської діяльності у студентів вузів 

культури: 13.00.02 – теорія та методика музичного навчання / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 2001. – друк. вар. 
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б/н (ІПСП) 

38 

Хоружа О.В. Методичні засади формування етнопедагогічного мислення майбутнього вчителя 

музики: 13.00.02 – теорія та методика музичного навчання / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 2010. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Ципко В.В. Формування гуманістичних цінностей студентів культурно-мистецьких 

спеціальностей у процесі навчання суспільнознавчих дисциплін: 13.00.02 – теорія і методика 

навчання історії та суспільствознавчих дисциплін / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 2007. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Чабайовська М. І. Лінгводидактичні засади навчання української мови у педагогічному 

училищі : 13.00.02 – теорія і методика навчання / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 2000. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Чайченко Н.Н. Формування у школярів теоретичних знань з основ хімії: 13.00.02 – теорія і 

методика навчання хімії / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора 

педагогічних наук – К., 1998 – друк. вар. (2 екз.) 

б/н (ІПСП) 

38 

Чарыкова С. В. Формирование ключевых компетенций у учащихся старшей школы в условиях 

проектного обучения информатике и ИКТ: 13.00.02 – теория и методика обучения и 

воспитания (социальное информатика, уровень общего образования)  /  Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. –  Челябинск, 2012. 

– елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Шибалов Е. Ю. Социально-моделирующая игра как средство социального воспитания 

студентов ВУЗа: 13.00.02 – теория и методика обучения и воспитания (социальное воспитание 

в общеобразовательной и высшей школе)  /  Автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук. –  Кострома, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Ярославская И. И. Система упражнений и заданий для развития речи с использованием 

компьютерных технологий (начальный этап): 13.00.02 – теория и методика обучения и 

воспитания (русский язык как иностранный)  /  Автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук. – М., 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

 

13.00.03 – корекційна педагогіка 

38 

Акимова О. И. Внеурочная деятельность как средство формирования профессионального 

самоопределения выпускников специальных (коррекционных) школ VIII вида: 13.00.03 – 

коррекционная педагогика (олигофренопедагогика)  /  Автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата  педагогических наук. – Екатеринбург, 2012. – елек. вар. 
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б/н (ІПСП) 

38 

Андрасян А. Л. Музично-дидактичні ігри як засіб активізації пізнавальної діяльності дітей 

дошкільного віку з вадами зору : 13.00.03 – корекційна педагогіка / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – Одеса, 2004. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Ардобацька К. В. Корекційна спрямованість дидактичних ігор у формуванні кількісних 

уявлень в учнів допоміжної школи : 13.00.03 – корекційна педагогіка / Автореферат дисертації 

на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 1999. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Архипова Е. Ф. Инновационная модель комплексного сопровождения развития детей с 

перинатальной энцефалопатией и ее последствиями : 13.00.03 – коррекционная педагогика 

(логопедия) /  Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора педагогических 

наук. – М., 2009. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Бабій І. М. Корекція рухової сфери глухих підлітків швидкісно-смисловими вправами : 

13.00.03 – корекційна педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук. – К., 2002. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Бартєнєва Л. І. Підготовка дітей із загальним недорозвитком мовлення старшого дошкільного 

віку до оволодіння орфографією : 13.00.03 – корекційна педагогіка / Автореферат дисертації 

на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 2000. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Берник Т. Л. Розвиток диференційованих форм логопедичної допомоги дітям з вадами 

мовлення в Україні (1945-2000) : 13.00.03 – корекційна педагогіка / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 2006. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Блеч Г. О. Дидактичні умови забезпечення якості знань з природознавства у розумово 

відсталих учнів : 13.00.03 – корекційна педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 2007. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Бойко О. Я. Социальная реабилитация умственно отсталых детей школьного возраста 

средствами физической культуры и спорта (региональный опыт) : 13.00.03 – коррекционная 

педагогика (олигофренопедагогика)  /  Автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата  педагогических наук. – Екатеринбург, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Болонина А. Ю. Педагогическое изучение интеллектуального развития учащихся специальной 

коррекционной школы VIII вида на основе прогностической модели: 13.00.03 – коррекционная 

педагогика  /  Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук. –  Екатеринбург, 2011. – елек. вар. 
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б/н (ІПСП) 

38 

Вержиховська О. М. Формування моральних якостей у розумово відсталих молодших 

школярів у позакласній виховній роботі : 13.00.03 – корекційна педагогіка / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 2001. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Виродова І.А. Навчання вихователів особистісно-орієнтованій взаємодії з немовлятами-

сиротами в умовах спеціалізованого будинку дитини: 13.00.03 – корекційна педагогіка / 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – М., 

2009. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Гаврилова Е. В. Педагогические условия воспитания нравственных качеств у детей старшего 

дошкольного возраста с нарушениями слуха : 13.00.03 – коррекционная педагогика / 

Автореферат диссертации на сосискание ученой степени кандидата педагогических наук. – М., 

2011. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Гарнюк Л. І. Застосування програмно-технічного комплексу «видима мова» в корекційній 

роботі з глухими дітьми : 13.00.03 – корекційна педагогіка / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 2005. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Гладченко І.В. Соціалізація дітей-сиріт першого року життя з порушенням психофізичного 

розвитку: 13.00.03 – корекційна педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 2010. – друк. вар.  

б/н (ІПСП) 

38 

Глебова М. В. Педагогическая профилактика наркотической зависимости школьников с 

нарушением слуха: 13.00.03 – коррекционная педагогика (сурдопедагогика)  /  Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата  педагогических наук. – Санкт-

Петербург, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Глушенко К.О. Проблема формування комунікативної компетентності сліпоглухих дітей у 

спеціальній літературі США та Великої Британії: 13.00.03 – корекційна педагогіка / 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 

2009. – друк вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Грицюк В. І. Активізація корекційно-виховної роботи в допоміжній школі засобами рухливих 

ігор : 13.00.03 – корекційна педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 2000. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Дегтяренко Т. М. Комплексна система корекційно-реабілітаціної роботи в дошкільному 

закладі для дітей з порушеннями зору : 13.00.03 – корекційна педагогіка / Автореферат 
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дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 2005. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Денисова И. А. Дифференцированный подход в формировании произносительной стороны 

речи учащихся с нарушениями слуха младшего школьного возраста: 13.00.03 – коррекционная 

педагогика (сурдопедагогика)  /  Автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата  педагогических наук. – Санкт-Петербург, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Дичко В. В. Формування рухових дій у молодших школярів з порушеннями зору : 13.00.03 – 

корекційна педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук. – Одеса, 2000. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Дмитрієва І. В. Корекція художнього сприймання розумово відсталих підлітків засобами 

образотворчого мистецтва : 13.00.03 – корекційна педагогіка / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 2002. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Дробот Л. С. Формування санітарно-гігієнічної культури в розумово відсталих учнів у процесі 

навчання соціально-побутового орієнтування : 13.00.03 – корекційна педагогіка / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 2006. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Евтушенко И. В. Формирование основ музыкальной культуры умственно отсталых 

школьников : 13.00.03 – коррекционная педагогика (олигофренопедагогика) /  Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени доктора педагогических наук. – М., 2009. – елек. 

вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Ерніязова В. В. Виховання молодших школярів з нейротичними ускладненнями : 13.00.03 – 

корекційна педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук. – К., 2003. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Жигорева М. В. Система психолого-педагогической помощи детям с комплексными 

нарушениями развития : 13.00.03 – коррекционная педагогика / Автореферат диссертации на 

сосискание ученой степени доктора педагогических наук. – М., 2009. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Журавльова Л.С. Розвиток мовлення у старших дошкільників із заїканням засобами музично-

дидактичних ігор: 13.00.03 – корекційна педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 2009. – друк вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Заболтіна В.В. Театралізована гра як засіб емоційно-морального виховання дітей дошкільного 

віку з порушеннями слуху: 13.00.03 – корекційна педагогіка (сурдопедагогіка) / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – М., 2007. – елек. вар. 



1136 

 

б/н (ІПСП) 

38 

Зарубіна І.М. Корекційно-педагогічна підтримка студентів з порушенням зору, які навчаються 

у вищих навчальних закладах: 13.00.03 – корекційна педагогіка  / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – М., 2006. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Зінов’єв О. М. Корекція психофізичного і фізичного розвитку інвалідів з порушенням функцій 

спинного мозку : 13.00.03 – корекційна педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – Одеса, 2003. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Золотоверх В. В. Становлення та розвиток дошкільних закладів для дітей з психофізичними 

вадами в системі спеціальної освіти України : 13.00.03 – корекційна педагогіка / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 2001. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Ібрагімова А.Р. Формування у розумово відсталих школярів умінь користуватися наочними 

засобами в практичній діяльності (на матеріалі трудового навчання): 13.00.03 – корекційна 

педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних 

наук. – К., 2010 – друк вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Ільченко А. М. Ідеї раннього розвитку і вільного виховання дітей з обмеженими розумовими 

можливостями у педагогічній спадщині М. Монтессорі : 13.00.03 – корекційна педагогіка / 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 

2007. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Ільяна В. М. Корекція дислексій в учнів молодших класів спеціальних шкіл для дітей з 

тяжкими порушеннями мовлення: 13.00.03 – корекційна педагогіка / Автореферат дисертації 

на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 2010. – друк. вар. (2 екз.) 

б/н (ІПСП) 

38 

Капустін А.І. Формування історичних понять в учнів допоміжної школи на основі соціальної 

організації іх мисленнєвої діяльності: 13.00.03 – спеціальна педагогіка / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогінчих наук: К., 1974. – друк вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Карасёва Е. Г. Педагогическая технология формирования произвольной регуляции речевой 

деятельности дошкольников с заиканием в процессе рисования: 13.00.03 – коррекционная 

педагогика (логопедия)  /  Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата  

педагогических наук. – Екатеринбург, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Карачевцева И. Н. Формирование смыслового компонента читательской деятельности 

младших школьников с общим недоразвитием речи: 13.00.03 – коррекционная педагогика 
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(логопедия)  /  Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата  

педагогических наук. – М., 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Качуровська О. Б. Корекція мовленнєвого розвитку молодших школярів із тяжкими вадами 

мовлення засобами комп’ютерних технологій : 13.00.03 – корекційна педагогіка / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 2006. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Киосе Н. Н. Процессная модель управления качеством предоставления коррекционно-

развивающей помощи детям в условиях негосударственного логопедического центра : 

13.00.03 – коррекционная педагогика (логопедия)  /  Автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата  педагогических наук. – Екатеринбург, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Кітік О.Є. Використання комп’ютерних технологій навчання в процесі професіональної 

підготовки логопедів (розділ «Дислалія»): 13.00.03 – корекційна педагогіка (логопедія) / 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – М., 

2006. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Климон Н. Л. Формирование социально-бытовых навыков у детей с нарушением функций 

опорно-двигательного аппарата средствами игры : 13.00.03 – коррекционная педагогика /  

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата  педагогических наук. – 

Санкт-Петербург, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Коган О. В. Формування здорового способу життя у старшокласників допоміжної школи : 

13.00.03 – корекційна педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук. – К., 2006. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Козлова В. А. Пропедевтика порушень письма у першокласників з вадами мовлення в умовах 

білінгвізму : 13.00.03 – корекційна педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 2003. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Колишкін О. В. Корекція рухових порушень дітей старшого шкільного віку з розладами слуху 

засобами адаптивного фізичного виховання : 13.00.03 – корекційна педагогіка / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – Одеса, 2004. – елек. 

вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Коломійченко О. Ю Розвиток гнучкості у слабозорих школярів молодших класів : 13.00.03 – 

корекційна педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук. – Одеса, 2007. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 



1138 

 

Кондратенко В. О. Формування системи словотворення як засіб розвитку мовлення 

слабочаючих учнів : 13.00.03 – корекційна педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 1999. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Коновалова С.М. Формування предикативної лексики у дошкільників із загальним 

недорозвитком мовлення: 13.00.03 – корекційна педагогіка (логопедія) / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – М., 2006. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Конопляста С.Ю. Психолого-педагогічні основи комплексної корекції мовленнєвого розвитку 

дітей з ринолалією: 13.00.03 – корекційна педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня доктора педагогічних наук – К., 2010. – друк вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Корнєв С.І. Проблеми корекційної педагогіки у творчій спадщині І.О. Сікорського :13.00.03 – 

корекційна педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук – К., 2009. – друк вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Коштур Я.Є. Корекція психофізичного розвитку розумово відсталих підлітків засобами 

плавання: 13.00.03 – корекційна педагогіка / Автореферан дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук – К., 2009. – друк вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Кравченко А. І. Корекція заїкання у дітей молодшого та середнього шкільного віку засобами 

комплексної фізичної реабілітації : 13.00.03 – корекційна педагогіка / Автореферат дисертації 

на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 2003. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Красильникова О. А. Литературное развитие слабослышащих школьников в процессе 

начального обучения : 13.00.03 – коррекционная педагогика / Автореферат диссертации на 

сосискание ученой степени доктора педагогических наук. – СП-б., 2009. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Криличенко О. В. Корекція витривалості школярів з вадами зору засобами фізичної культури : 

13.00.03 – корекційна педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук. – Одеса, 2007. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Круглик О. П. Особливості розуміння художніх оповідань слабочуючими учнями 5-7 класів : 

13.00.03 – корекційна педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук. – К., 2007. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Крутякова Е. Н. Развитие коммуникативной деятельности у детей раннего возраста с 

церебральным параличем: 13.00.03 – коррекционная педагогика  /  Автореферат диссертации 

на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. –  Москва, 2011. – елек. вар. 
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б/н (ІПСП) 

38 

Кудріна С. В. Засоби активізації навчальної діяльності молодших школярів з інтелектуальним 

недорозвиненням: 13.00.03 – корекційна педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – Санкт-Петербург, 2000. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Кузава І. Б. Формування художньо-естетичних інтересів у дітей із затримкою психічного 

розвитку : 13.00.03 – корекційна педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 2004. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Кульбіда С. В. Теоретико-методичні засади використання жестової мови у навчанні нечуючих: 

13.00.03 – корекційна педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

доктора педагогічних наук. – К., 2010. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Куненко Л. О. Корекційна спрямованість музично-естетичної діяльності сліпих молодших 

школярів у позаурочний час : 13.00.03 – корекційна педагогіка / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 1999. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Купрас В. В. Педагогічне керівництво роботою з книгою учнів початкових класів зі зниженим 

зором : 13.00.03 – корекційна педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 2008. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Кучеренко Г. В. Розвиток силових якостей глухих підлітків у процесі фізичного виховання : 

13.00.03 – корекційна педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук. – Одеса, 2007. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Лаврентьєва Н.Б. Підготовка до шкільного навчання дітей з аутизмом: 13.00.03 – корекційна 

педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних 

наук. – М., 2008. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Лагутіна А.В. Логопедична робота по формуванню функціонального базиса читання у дітей 4 

– 5 років із загальним недорозвиненням мовлення: 13.00.03 – корекційна педагогіка 

(логопедія) / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних 

наук. – М., 2007. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Левицький В. Е. Особливості статево-рольового виховання учнів молодших класів допоміжної 

школи : 13.00.03 – корекційна педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 2005. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 
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Легкий О. М. Організаційно-педагогічні умови використання комп’ютера в спеціальній школі 

: 13.00.03 – корекційна педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук. – К., 2001. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Лещій Н. П. Розвиток координації рухів у глухих підлітків на уроках фізичної культури: 

13.00.03 – корекційна педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук. – Одеса, 2004. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Липа В.В. Формування комунікативної готовності розумово відсталих дітей до навчання у 

школі: 13.00.03 – корекційна педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 2010. – друк. вар.  

б/н (ІПСП) 

38 

Литовченко С. В. Особливості навчання осіб з порушеннями слуху у вищих навчальних 

закладах : 13.00.03 – корекційна педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 2006. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Літовченко О. В. Розвиток моторики розумово відсталих дошкільників засобами 

стимулювання тактильної та пропріоцептивної чутливості: 13.00.03 – корекційна педагогіка / 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 

2004. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Лобода В. В. Навчальне інтернет-середовище як засіб мотивації мовлення старшокласників з 

вадами слуху: 13.00.03 – корекційна педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 2010. – друк вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Локтєва О.В. Формування соціально-комунікативних навичок у дітей старшого дошкільного 

віку з затримкою психічного розвитку: 13.00.03 – корекційна педагогіка / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – М., 2007. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Ляхова І. М. Теоретико-методичні основи корекції рухової сфери дітей зі зниженням слухом 

засобами фізичного виховання : 13.00.03 – корекційна педагогіка / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук. – К., 2006. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Ляшенко О.О. Правове виховання учнів з вадами інтелектуального розвитку в навчально-

виховному процесі: 13.00.03 – корекційна педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 2010. – друк вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Мамаев В. В. Организация реабилитационного пространства для учащихся с умеренной 

умственной отсталостью в условиях школы VIII вида: 13.00.03 – коррекционная педагогика /  
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Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – 

Санкт-Петербург, 2011. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Манько Н. В. Діагностика та корекція мовленнєвого розвитку дітей раннього віку : 13.00.03 – 

корекційна педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук. – К., 2007. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Мартинчук О. В. Розвиток мовлення глухих учнів 5-7 класів у процесі вивчення дієслова : 

13.00.03 – корекційна педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук. – К., 2006. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Марченко І. С. Формування творчого зв’язного мовлення у дошкільників із затримкою 

психічного розвитку : 13.00.03 – корекційна педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 2001. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Маслова Є.С. Формування зображувальної діяльності дітей старшого дошкільного віку з 

порушеним слухом: 13.00.03 – корекційна педагогіка (сурдопедагогіка) / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – М., 2010. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Матющенко І. М. Підготовка старшокласників допоміжної школи до соціально-психологічної 

адаптації : 13.00.03 – корекційна педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 2008. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Мельникова О. А. Преодоление общего недоразвития речи на основе формирования 

опосредованной памяти у дошкольников с легкой степенью псевдобульбарной дизартрии: 

13.00.03 – коррекционная педагогика (логопедия)  /  Автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата  педагогических наук. – Екатеринбург, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Миронова С. П. Теоретико-методичні основи підготовки майбутніх учителів до корекційної 

роботи в освітніх закладах для дітей з вадами інтелекту: 13.00.03 – корекційна педагогіка / 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук. – К., 2007. 

– елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Мога М. Д. Корекція рухових порушень у дітей дошкільного віку з дитячим церебральним 

паралічем : 13.00.03 – корекційна педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук. – Одеса, 2007. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Мога М.Д. Корекція рухових порушень у дітей дошкільного віку з дитячим церебральним 

паралічем: 13.00.03 – корекційна педагогіка / Автореферат дисертаціїї на здобуття наукового 
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ступеня кандидата педагогічних наук – Одеса, 2007. – друк вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Мороз Л. В. Розвиток рухової активності в учнів з дитячим церебральним паралічем засобами 

нетрадиційних технологій навчання : 13.00.03 – корекційна педагогіка / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – Одеса, 2007. – елек. 

вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Мохотаева М. В. Логопедическая работа по коррекции нарушений голоса у детей с 

церебральным параличом: 13.00.03 – коррекционная педагогика (логопедия) /  Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – Санкт-Петербург, 

2011. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Нечипоренко В. В. Системний розвиток навчально-реабілітаціного центру як умова 

формування життєвих компетенцій в учнів з обмеженими можливостями здоров’я: 13.00.03 – 

корекційна педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук. – К., 2006. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Нізевич О.В. Корекція мислення розумово відсталих учнів молодших класів на уроках 

української мови: 13.00.03 – корекційна педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 2010. – друк вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Пінчук Ю. В. Система професійної компетентності вчителя-логопеда : 13.00.03 – корекційна 

педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних 

наук. – К., 2005. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Пічугіна Т. В. Педагогічна корекція дисграфії у слабозорих молодших школярів : 13.00.03 – 

корекційна педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук. – К., 2001. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Позднякова О.Л. Формування соціальної компетентності учнів з обмеженими можливостями 

здоров’я засобами проектної діяльності: 13.00.03 – корекційна педагогіка / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – Київ, 2010. – друк 

вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Потапенко Е. В. Психолого-педагогические условия преодоления тревожно-фобического 

состояния у детей дошкольного возраста с задержкой психического развития: 13.00.03 – 

коррекционная педагогика  /  Автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата  педагогических наук. – Санкт-Петербург, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 
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Потапенко О.М. Теорія і практика логопедичних кадрів в Україні (друга половина ХХ 

століття): 13.00.03 – корекційна педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 2010. – друк вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Приходько О. Г. Система ранней комплексной дифференциацированной коррекционно-

развивающей помощи детям с церебральным параличом : 13.00.03 – коррекционная 

педагогика / Автореферат диссертации на сосискание ученой степени доктора педагогических 

наук. – М., 2009. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Пріданнікова О. М. Особливості педагогічного керівництва самовиховання учнів старших 

класів допоміжної школи : 13.00.03 – корекційна педагогіка / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 2006. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Проніна Л.В. Формування взаємодії дітей з однолітками раннього і молодшого дошкільного 

віку з відхиленнями в розумовому розвитку: 13.00.03 – корекційна педагогіка / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – М., 2009. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Прядко Л.О. Підготовка майбутнього колекційного педагога до роботи з розумовов 

відсталими дітьми в реабілітаційному центрі: 13.00.03 – корекційна педагогіка / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – Київ, 2010. – друк 

вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Рєзнікова О.В. Корекційно-педагогічна підтримка учнів молодшого шкільного віку з різним 

рівнем розумової недостатності в умовах інтеграції: 13.00.03 – корекційна педагогіка / 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – М., 

2007. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Рейда К. В. Виховання готовності учнів допоміжної школи до праці в системі професійно-

трудового навчання : 13.00.03 – корекційна педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 2003. - елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Ромась О. Ю. Реабілітація голосової функції у хворих після часткової резекції гортані: 

13.00.03 – корекційна педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук. – К., 2010. – друк вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Руденко Л. Л. Формування системи медичних знань у процесі підготовки педагога-

дефектолога до корекційної роботи в закладах спеціальної освіти : 13.00.03 – корекційна 

педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних 

наук. – К., 2005. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 
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38 

Русецкая М. Н. Стратегия преодоления дислексии учащихся с нарушениями речи в системе 

общего недоразвития : 13.00.03 – коррекционная педагогика / Автореферат диссертации на 

сосискание ученой степени доктора педагогических наук. – М., 2009. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Савіцька Г. І. Формування морально-естетичних норм поведінки в учнів допоміжних шкіл у 

процесі соціально-побутового орієнтування : 13.00.03 – корекційна педагогіка / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 2007. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Савченко О. О. Оптимізація розвитку слухового сприймання у дітей з порушеннями слуху : 

13.00.03 – корекційна педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук. – К., 2004. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Савчук Л. О. Формування комунікативних умінь у дітей шестирічного віку із затримкою 

психічного розвитку : 13.00.03 – корекційна педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 2006. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Силантьєв Д. О. Корекція фізичного розвитку слабозорих дітей засобами плавання : 13.00.03 – 

корекційна педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук. – К., 2001. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Соловйова Т.А. Залучення дітей з порушеннями слуху до загальноосвітнього середовища 

масової школи: 13.00.03 – корекційна педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – М., 2009. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Сошнікова Н.Г. Соціальне виховання глухих і слабочуючих дошкільників із складними 

порушеннями розвиткку: 13.00.03 – корекційна педагогіка / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – М., 2008. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Стрілецька С. В. Корекція дисграфічних помилок англійського письма в учнів молодших 

класах: 13.00.03 – корекційна педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 2010. – друк вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Таранченко О. М. Становлення та розвиток системи спеціального навчання дітей зі зниженим 

слухом в Україні (19 – початок 21 століття) : 13.00.03 – корекційна педагогіка / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 2006. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Татьянчикова І. В. Особливості формування життєвих орієнтацій в учнів допоміжної школи : 

13.00.03 – корекційна педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 
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кандидата педагогічних наук. – К., 1999. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Ткачева І.А. Формування ігрової діяльності дошкільників-сиріт з затримкою психічного 

розвитку: 13.00.03 – корекційна педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук. – М., 2008. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Товстоган В. С. Методичне забезпечення професійного відбору у системі трудової підготовки 

учнів допоміжної школи : 13.00.03 – корекційна педагогіка / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 2002. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Томме Л.Є. Формування готовності до навчання математики дітей із загальним недорозвитком 

мовлення: 13.00.03 – корекційна педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук. – М., 2009. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Федорова О.В. Формування комунікативно- мовленнєвих умінь молодших школярів із 

тяжкими порушеннями мовлення засобами прийменникових конструкцій: 13.00.03 – 

корекційна педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук – К., 2009. – друк вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Филатова И. А. Деонтологическая подготовка педагогов-дефктологов в условиях 

современного образования: 13.00.03 – коррекционная педагогика  /  Автореферат диссертации 

на соискание ученой степени доктора педагогических наук. –  М., 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Форостян О. І. Розвиток точності рухів у глухих школярів засобами фізичного виховання : 

13.00.03 – корекційна педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук. – К., 2001. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Ханзерук Л. О. Формування досвіду спілкування у дошкільників з церебральним паралічем : 

13.00.03 – корекційна педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук. – К., 2001. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Хворова Г. М. Комплексна психолого-педагогічна технологія корекції розвитку активної 

дитини з аутизмом: 13.00.03 – корекційна педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – Київ, 2010. – друк вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Холодов С. А. Формування навичок ходьби у дітей дошкільного віку із спастичними формами 

дитячого церебрального паралічу : 13.00.03 – корекційна педагогіка / Автореферат дисертації 

на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 2006. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 
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38 

Чеботарьова О. В. Організаційно-педагогічні умови індивідуального навчання дітей з 

порушеннями опорно-рухового апарату : 13.00.03 – корекційна педагогіка / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 2006. – елек.вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Шевцов А.Г. Освітні основи системи реабілітування осіб з обмеженнями життєдіяльності: 

13.00.03 – корекційна педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

доктора педагогічних наук. – Київ, 2010. – друк вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Шевченко В. М. Виникнення і розвиток в Україні спеціальних шкіл для глухонімих у другій 

половині 19 – початку 20 століття : 13.00.03 – корекційна педагогіка / Автореферат дисертації 

на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 2006. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Шевченко О. В. Фізичний розвиток учнів допоміжної школи засобами художньої гімнастики : 

13.00.03 – корекційна педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук. – К., 2001. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Шевченко О. Е. Становлення та розвиток системи підготовки дефектологічних кадрів для 

закладів спеціальної освіти України (1918-1941 рр.) : 13.00.03 – корекційна педагогіка / 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 

2004. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Шереметьєва О.В. Попередження відхилень мовленнєвого розвитку у дітей раннього віку: 

13.00.03 – корекційна педагогіка (логопедія) / Автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук. – М., 2007. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Яковлева И. М. Формирования профессиональной компетентности учителя-

олигофренопедагога в системе непрерывного педагогического образования : 13.00.03 – 

коррекционная педагогика / Автореферат диссертации на сосискание ученой степени доктора 

педагогических наук. – М., 2010. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Якушева В. В. Овладение семантикой вторичных наименований учащимися школы V вида: 

13.00.03 – коррекционная педагогика (логопедия) /  Автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата педагогических наук. – М., 2011. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Нечипоренко В.В. Теоретичні і методичні засади навчально – реабілітаційної діяльності 

спеціального закладу як відкритої соціально-освітньої системи: 13.00.03 – корекційна 

педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних 

наук. – К., 2013. – друк. вар. 

б/н 
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13.00.04 – професійна освіта 

38 

Агапова М.Б. Формування професійних інтересів учнів професійно-технічних навчальних 

закладів у процесі фахової підготовки: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – 

Житомир, 2008. – друк. вар.  

б/н (ІПСП) 

38 

Акімова О.В. Теоретико-методичні засади формування творчого мислення майбутнього 

вчителя в умовах університетської освіти: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук – 

Тернопіль, 2010.  – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Андреев В. В. Комплексная коррекция двигательных способностей школьников 12 – 17 лет с 

депривацией зрения на основе дифференцированного подхода: 13.00.04 – Теория и методика 

физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической 

культуры  /  Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук. – Набережные Челны, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Андрєєв М.В. Формування соціокультурної компетентності майбутніх учителів у процесі 

вивчення гуманітарних дисциплін: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – Харків, 

2009 

б/н (ІПСП) 

38 

Андрєєв М.В. Формування толерантності вчителя загальноосвітньої школи: 13.00.04 – теорія і 

методика професійної освіти / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук. – Харків, 2009. – друк. вар.  

б/н (ІПСП) 

38 

Антонюк Р.І. Особливості професійної підготовки вчителів у педагогічних університетах до 

викладання української і румунської мов: 13.00.04 – професійна педагогіка / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 1997. – друк. вар.  

б/н (ІПСП) 

38 

Арестенко В.В. Професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів до використання 

нових інформаційних технологій на уроках хімії: 13.00.04 – теорія і методика професійної 

освіти / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – 

К., 2004. – друк. вар.  

б/н (ІПСП) 

38 

Арефьєва Л.П. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до позакласної виховної 

роботи у старшій школі: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – Київ, 2010. – друк. 

вар. 
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б/н (ІПСП) 

38 

Бабаліч В.А. Формування у студентів медичного коледжу готовності до пропаганди і 

реалізації ідей здорового способу життя у майбутній професійній діяльності: 13.00.04 – теорія 

і методика професійної освіти / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук. – Кіровоград, 2006. – друк. вар.  

б/н (ІПСП) 

38 

Бадрак К. А. Первичная педагогическая профилактика нарушений антидопинговых правил 

среди спортсменов: 13.00.04 – Теория и методика физического воспитания, спортивной 

тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры  /  Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – Санкт-Петербург, 

2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Байдацька Н.М. Педагогічні умови моніторингу якості навчальних досягнень студентів у 

вищих навчальних закладах недержавної форми власності: 13.00.04 – теорія і методика 

професійної освіти / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук. – Вінниця, 2007. – друк. вар.  

б/н (ІПСП) 

38 

Балакін В.Г. Організація навчально-виховного процесу в центрі професійної перепідготовки: 

13.00.04 – професійна педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук. – К., 1996. – друк. вар.  

б/н (ІПСП) 

38 

Балицька Т. В. Організаційно-педагогічні умови самостійної роботи студентів педагогічних 

університетів у процесі кредитно-модульного навчання:13.00.04 – теорія і методика 

професійної освіти / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук. – Луганськ, 2010–. – друк. вар.  

б/н (ІПСП) 

38 

Барановська Л.В. Формування культури мови студентів аграрного вузу (на матеріалах 

навчання з дисципліни «Ділова українська мова»): 13.00.04 – професійна педагогіка / 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 

1995. – друк. вар.  

б/н (ІПСП) 

38 

Барбан М.М. Підготовка менеджерів освіти до управління соціально-педагогічними 

проектами: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти  / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – Одеса, 2012. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Барна М.М. Розвиток педагогічної освіти в Східній Галичині (1867 – 1939): 13.00.04 – 

професійна педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук. – К., 1996. – друк. вар.  

б/н (ІПСП) 

38 
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Безугла Л.І. Організація самостійної роботи з формування культури здоров’я студентів вищих 

педагогічних навчальних закладів:13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – 

Луганськ, 2009. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Берестенко О.Г. Формування музично-естетичних смаків студентів педагогічних університетів 

у процесі художньо-творчої діяльності: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – 

Луганськ, 2008. – друк. вар.  

б/н (ІПСП) 

38 

Бєкірова Л.Е. Формування готовності майбутніх учителів початкових класів до застосування 

інтерактивних технологій навчання: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 

2010. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Биковська Є. Ю. Адаптивна онтогенетична гімнастика і фіксаційний масаж при дитячому 

церебральному паралічі: 13.00.04 – теорія і методика фізичного виховання  / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – Краснодар, 2007. – 

елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Бистрюкова А. Н. Формування готовності до професійного саморозвитку майбутніх учителів 

початкових класів засобами проективної технології : 13.00.04 – теорія і методика професійної 

освіти / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – 

Ялта, 2009. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Бичкова Л.В. Формування базових знань з колорознавства в учителів початкових класів: 

13.00.04 – професійна педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук. – К., 1996. – друк. вар.  

б/н (ІПСП) 

38 

Бичок А.В. Формування культури професійного спілкування майбутніх фахівців 

міжнародного бізнесу і менеджменту: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – 

Тернопіль, 2010. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Бідюк Н. М. Теорія і практика професійного навчання бузробітних у США: 13.00.04 – теорія і 

методика професійної освіти / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора 

педагогічних наук. – К., 2010–. – друк. вар.; електр.вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Білик Л.І. Теоретико-методичні основи формування екологічної відповідальності студентів у 

системі виховної роботи вищого технічного навчального закладу: 13.00.04 – теорія і методика 
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професійної освіти / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук. – Черкаси, 2005. – друк. вар.  

б/н (ІПСП) 

38 

Білоцерківська Н.Г.   Формування толерантності вчителя загальноосвітньої школи: 13.00.04 – 

теорія і методика професійної освіти / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук. – Харків, 2009 

б/н (ІПСП) 

38 

Бобрицька В.І. Теоретичні і методичні основи формування здорового способу життя у 

майбутніх вчителів у процесі вичення природничих наук: 13.00.04 – теорія і методика 

професійної освіти / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора 

педагогічних наук. – К., 2006. – друк. вар.  

б/н (ІПСП) 

38 

Богославець Л. П. Педагогічне проектування навчально-виховного процесу в системі 

доуніверситетської підготовки слухачів: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – Київ, 

2009. . – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Бойко С.М. Підготовка курсантів вищих навчальних закладів МВС України до роботи з 

попередження насильства в сім’ї: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – Ялта, 

2008. – друк. вар.  

б/н (ІПСП) 

38 

Болдова А.А. Формування професійної етики майбутніх працівників подіткової служби в 

навчально-виховному процесі: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 2009. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Борисенко Л.Л. Педагогічні умови оптимізації індивідуальних навчальних стилів студентів 

економічних навчальних закладів: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – Київ, 

2010. . – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Борщ І. П. Формування умінь комп’ютерного моделювання у майбутніх фахівців-дизайнерів 

зачіски та макіяжу: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Автореферат дисертації 

на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 2012 –. – друк. вар. (2 екз.)  

б/н (ІПСП) 

38 

Бугеря Т. М. Міжпредметні зв’язки у навчанні професійно орієнтованих дисциплін у фаховій 

підготовці майбутніх фізичних реабілітологів: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти 

/ Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – 

Луганськ, 2009. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 
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38 

Буров А. Э. Профессиональная физическая культура в непрерывном образовании учащейся 

молодежи с признаками девиантного поведения: 13.00.04 – Теория и методика физического 

воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры  /  

Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора педагогических наук. – М., 

2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Веровська О. Л. Підготовка майбутніх учителів гуманітарного профілю до формування 

оцінних суджень старшокласників: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – Харків, 

2010. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Видишко Н.В. Професійна підготовка майбутніх соціальних працівників у коледжах Канади: 

13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук – Вінниця, 2010. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Вілєнская Т. Є. Теорія і технологія здоров’язбереження в процесі фізичного виховання дітей 

молодшого шкільного віку: 13.00.04 – теорія і методика фізичного виховання  / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – Краснодар, 2007. – 

елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Віттенберг К.Ю. Підготовка майбутніх вихователів засобами інформаційно-комунікаційних 

технологій до навчання дітей іноземних мов: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – 

Вінниця, 2010. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Волинець К.І. Інтеграція змісту загально педагогічної підготовки майбутніх вихователів у 

педагогічних училищах і коледжах України: 13.00.04 – професійна педагогіка / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 1997. – друк. вар.  

б/н (ІПСП) 

38 

Воробйова Є.В. Педагогічні умови формування індивідуального стилю професійної діяльності 

майбутніх менеджерів адміністративної діяльності: 13.00.04 – теорія і методика професійної 

освіти / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – 

Вінниця, 2010. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Гавришова Е. В. Регулирование двигательной активности студентов в зависимости от 

мотивации достижения успеха или избегания неудач: 13.00.04 – Теория и методика 

физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической 

культуры  /  Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук. – Санкт-Петербург, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 
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38 

Гамидова С. К. Содержание и направленность физкультурно-оздоровительных занятий с 

детьми 5 – 6 лет II-ой группы здоровья с применением тренажеров: 13.00.04 – Теория и 

методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной 

физической культуры  /  Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук. – Смоленск, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Галицька Т.В. Організаційно-педагогічні умови самостійної роботи студентів педагогічних 

університетів у процесі кредитно-модульного навчання: 13.00.04 – теорія і методика 

професійної освіти / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук – Луганськ, 2010 

б/н (ІПСП) 

38 

Галіцан О.А. Формування педагогічної фасилітації майбутніх учителів у процесі навчання у 

вищому навчальному закладі: 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – Одеса, 2010. – друк. 

вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Гапон І. В. Оцінка перспективних можливостей плавців на етапі спеціалізованої базової 

підготовки: 13.00.04 – теорія і методика фізичного виховання, спортивного тренування і 

оздоровчої фізичної культури / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук. – К., 1995. – друк. вар.  

б/н (ІПСП) 

38 

Герганов Л.Д. Дидактичні особливості випереджаючого навчання робітників при формуванні 

комплексних бригад судноремонтних виробництв: 13.00.04 – професійна педагогіка / 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 

1996. – друк. вар.  

б/н (ІПСП) 

38 

Гладюк Т.В. Підготовка студентів до інтегрованого навчання учнів природничих дисциплін: 

13.00.04 – професійна педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук. – К., 1997. – друк. вар.  

б/н (ІПСП) 

38 

Голубєва Г. М. Формування активного рухового режиму дитини (до 6-ти років) засобами 

фізичного виховання в основні періоди адаптації до умов середовища: 13.00.04 – теорія і 

методика фізичного виховання  / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

доктора педагогічних наук. – Малаховка, 2008. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Городецька О. В. Науково-педагогічна діяльність Івана Верхратського (1846-1919рр.): 13.00.04 

–загальна педагогіка та історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 2011–. – друк. вар.  

б/н (ІПСП) 

38 
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Грєц Г. М. Фізична реабілітація осіб з відхиленнями у стані здоров’я і інвалідів на основі 

застосування засобів фізичної культури і спеціалізованих тренажерних пристроїв: 13.00.04 – 

теорія і методика фізичного виховання  / Автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня доктора педагогічних наук. – Смоленськ, 2008. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Гризун Л.Е. Дидактичні основи проектування модульної структури навчальної дисципліни на 

засадах інтеграції наукових знань: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук – Харків, 

2009.  – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Гришко Ю.А. Формування цінності самореалізації майбутніх педагогів у процесі фахової 

підготовки: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – Запоріжжя, 2009. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Губа А.В. Теоретико-методичні засади формування управлінської культури вчителя – 

майбутнього менеджера освіти: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук. – Луганськ, 2010. – друк. 

вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Дем’янчук Т.О. Виховання студентів вищих медичних навчальних закладів І-ІІ рівнів 

акредитації в поза аудиторний час: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 

1998. – друк. вар.  

б/н (ІПСП) 

38 

Демченко В.В. Підготовка педагогічних кадрів в обласних Інститутах післядипломної освіти 

до роботи з обдарованими школярами: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 

2010. – друк. вар 

б/н (ІПСП) 

38 

Добрынина Ю. А. Содержание и направленность методики коррекции дизартрии у детей 4-5 

лет средствами адаптивной физической культуры: 13.00.04 – Теория и методика физического 

воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры  /  

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – 

Смоленск, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Донченко І.А. Педагогічні умови розвитку професійної самосвідомості майбутніх викладачів 

вищого навчального закладу в процесі магістерської підготовки: 13.00.04 – теорія і методика 

професійної освіти / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук – Запоріжжя, 2010. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 
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Дутка Г. Я. Принцип фундаменталізації та його реалізація у математичній підготовці 

майбутніх економістів: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук. – Київ, 2009. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Дячук А.О. Формування професійних знань і умінь майбутніх фахівців з управління 

екологічною безпекою: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – Вінниця, 2011. – 

друк. вар.  

б/н (ІПСП) 

38 

Елкін М. В. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя географії засобами 

проектної діяльності : 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 2005. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Жорнова О.І. Теоретико-методологічні засади формування культуро творчості студентів 

університетів: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук. – Тернопіль, 2007. – друк. вар.  

б/н (ІПСП) 

38 

Жукова В. М. Формування інформативної компетентності майбутнього вчителя математики в 

процесі професійної підготовки: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – Луганськ, 2009 

б/н (ІПСП) 

38 

Журавська Н.С. Організація самостійної роботи студентів сільгсп-технікумів (на матеріалі 

предметів агрономічного циклу): 13.00.04 – професійна педагогіка/ Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 1995. – друк. вар.  

б/н (ІПСП) 

38 

Залібовська-Ільніцька З. В. Підготовка майбутніх учителів до формування комунікативної 

компетентності молодших школярів: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – 

Житомир, 2009. . – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Зарич І. М. Педагогічні засади оцінювання знань студентів у вищих навчальних 

закладах:13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 2008–. – друк. вар.  

б/н (ІПСП) 

38 

Зарічна О. В. Формування готовності майбутніх учителів до діалогічного спілкування з 

учнями у процесі професійної підготовки: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – 

Вінниця, 2010. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 
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Заходякина К. Ю. Адаптивное физическое воспитание младших школьников с общим 

недоразвитием речи в условиях коррекционно-развивающей среды: 13.00.04 – Теория и 

методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной 

физической культуры  /  Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук. – Санкт-Петербург, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Зелена І.О. Педагогічні умови формування естетичного світогляду майбутніх учителів 

предметів гуманітарного циклу: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – Черкаси, 2010. – 

друк. вар.  

б/н (ІПСП) 

38 

Зеліско Л.І. Розвиток мовлення учнів професійних навчально-виховних закладів: 13.00.04 – 

професійна підготовка / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук. – К., 1996. – друк. вар.  

б/н (ІПСП) 

38 

Зель І. О. Формування андрогонічної компетентності у студентів гуманітарних факультетів 

класичних університетів: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – Черкаси, 2009. – 

друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Зімниця Є.А. Педагогічні умови формування ергономічних компетенцій у майбутніх учителів 

початкових класів: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Автореферат дисертації 

на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – Полтава, 2009. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Зосименко О.В. Організація проектної діяльності майбутніх педагогів у процесі вивчення 

педагогічних дисциплін: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – Полтава, 2010. – 

друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Зубрик А.Р. Формування продуктивного педагогічного мислення майбутніх учителів 

гуманітарних дисциплін: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – Хмельницький, 

2010. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Зюзіна Т.О. Теоретико-методологічні засади змісту культурологічної підготовки студентів у 

вищих навчальних закладах: 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук – Луганськ, 2010. – друк. 

вар. 

б/н (ІПСП) 

38 
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Ібрагімов Т.Ш. Дидактичні основи модульно-рейтингової системи оцінювання навчальних 

досягнень студентів заочної форми навчання: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – Київ, 

2009. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Іваненко Р.В. Організаційно-педагогічні умови професійної орієнтації старшокласників на 

медичні спеціальності: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – Вінниця, 2008. – 

друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Іваненко Т. В. Формування позитивного ціннісного ставлення студенток університету до 

оздоровчої діяльності: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук –К. 2011– друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Ізбаш С. С. Проектна діяльність як фактор соціально-професійної адаптації студентів 

педагогічного університету: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 2007–. – друк. 

вар.  

б/н (ІПСП) 

38 

Іщенко В.І. Підготовка майбутнього вчителя природничих дисциплін до самоосвітньої 

діяльності: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук –Черкаси, 2009. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Каверіна О.Г. Інтегративний підхід до формування готовності студентів вищих технічних 

навчальних закладів до професійної комунікації: 13.00.04 – теорія і методика професійної 

освіти / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук. – 

К., 2010. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Калинчева Я. В. Коррекция двигательных и функциональных нарушений слабослышащих 

детей 12-15 лет в процессе занятий оздоровительной аэробикой: 13.00.04 – Теория и методика 

физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической 

культуры  /  Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук. – Тамбов, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Канюк О.Л. Формування вмінь іншомовного ділового спілкування майбутніх соціальних 

працівників у процесі професійної підготовки: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти 

/ Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – 

Тернопіль, 2009. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Карпенко Н.М. Професійно-педагогічна підготовка фахівців дошкільної освіти в 
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університетах Швеції: 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 2010 

б/н (ІПСП) 

38 

Карпюк Р.П. Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх фахівців з 

адаптивного фізичного виховання у вищих навчальних закладах: 13.00.04 – теорія і методика 

професійної освіти / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора 

педагогічних наук. – К., 2010. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Клименко Н.О. Формування мотивів навчально-пізнавальної діяльності студентів вищих 

навчальних закладів гуманітарного профілю: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. –

Луганськ, 2005.–. – друк. вар.  

б/н (ІПСП) 

38 

Клименюк Ю. М. Підготовка майбутнього вчителя до розвитку інтелектуальної обдарованості 

учнів початкової школи.: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – Житомир, 2009. . – 

друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Князев М. В. Формирование двигательной и познавательной деятельности учащихся 12 – 14 

лет с умственной отсталостью в процессе интегрированных физкультурных занятий: 13.00.04 

– Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и 

адаптивной физической культуры  /  Автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук. – Тамбов, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Коваль Л.В. Система професійної підготовки майбутніх вчителів початкової школи до 

застосування загальнонавчальних технологій: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук. – К., 2010. 

– друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Ковчина І. М Реформування загальної середньої і педагогічної освіти в Польщі у 80-90-х 

роках ХХ століття: 13.00.04 –професійна педагогіка/ Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 1997–. – друк. вар. (2 екз.)  

б/н (ІПСП) 

38 

Козленко О.Л. Розвиток педагогічної техніки молодого вчителя середньої загальноосвітньої 

школи: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 1998. – друк. вар. (2 екз.)  

б/н (ІПСП) 

38 

Колбіна Л.А. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до формування соціально-

ціннісних орієнтацій у молодших школярів: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – Одеса, 
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2008. – друк. вар.  

б/н (ІПСП) 

38 

Коломійченко С. Ю. Підготовка майбутнього вчителя у вищих педагогічних навчальних 

закладах до організації фасилітаційного спілкування з учнями: 13.00.04 – теорія і методика 

професійної освіти / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук. – Харків, 2010. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Кондратова Л. Г. Підготовка вчителя до організації проектної діяльності учнів основної школи 

в позаурочній роботі:13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Автореферат дисертації 

на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 2008–. – друк. вар.  

б/н (ІПСП) 

38 

Корнещук В. В. Теорія і практика формування професійної надійності майбутніх спеціалістів 

соціономічної сфери діяльності: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук. –  Одеса, 2010. – друк. 

вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Королюк О.М. Диференціація самостійної роботи студентів коледжів технічного профілю в 

процесі вивчення природничо-математичних дисциплін: 13.00.04 – теорія і методика 

професійної освіти / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук. – Житомир, 2008. – друк. вар.  

б/н (ІПСП) 

38 

Котова О. В. Підготовка майбутніх учителів фізичного виховання до профільного навчання в 

старшій школі: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – Луганськ, 2011. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Кошелева М. В. Формирование ритмичности двигательных действий в процессе адаптивного 

физического воспитания детей 6-7 лет с задержкой психического развития: 13.00.04 – Теория 

и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной 

физической культуры  /  Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук. – Волгоград, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Кошелева Н.Г. Формування готовності майбутніх економістів до проектування фахової 

діяльності: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – Луганськ, 2010. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Кошолап А. С. Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів до фізичного 

самовдосконалення : 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Автореферат дисертації 

на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – Вінниця, 2009 

б/н (ІПСП) 

38 
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Криворучко Ю.М. Формування готовності майбутнього вчителя до розвитку художньо-

творчих здібностей молодших школярів: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – 

Чернігів, 2010. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Кубанов Р.А. Формування ціннісних орієнтацій у студентської молоді в умовах культурно-

освітнього простору Донбаса: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – Луганськ, 2010. – 

друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Кутузова Г.І. Підготовка студентів гуманітарних факультетів університетів до естетичного 

виховання школярів: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Автореферат дисертації 

на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 1998. – друк. вар.  

б/н (ІПСП) 

38 

Лебедєва В. В. Формування професійного статусу майбутнього вчителя в процесі навчально-

пізнавальної діяльності: 13.00.04 – загальна педагогіка та історія педагогіки / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – Харків, 2011. – друк. 

вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Лещук Г.В. Система професійної підготовки фахівців соціальної сфери у Франції: 13.00.04 – 

теорія і методика професійної освіти / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук – Тернопіль., 2009. – друк. вар. (2 екз.) 

б/н (ІПСП) 

38 

Линьова І. О. Педагогічні умови підготовки керівників загальноосвітніх навчальних закладів 

до впровадження освітніх інновацій: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 

2012 – . – друк. вар. (2 екз.) 

б/н (ІПСП) 

38 

Литовченко Л.В. Формування ораторської майстерності у майбутніх магістрів із соціальної 

педагогіки: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 2010 

б/н (ІПСП) 

38 

Ліневич К.А. Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів біології до роботи з 

обдарованими учнями основної школи: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – 

Черкаси, 2009. 

б/н (ІПСП) 

38 

М’ясоїд Г. І  Педагогічні умови розвитку комунікативної культури соціальних інспекторів у 

процесі підвищення кваліфікації: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – 
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Тернопіль, 2005.–. – друк. вар.  

б/н (ІПСП) 

38 

Мазур Н.І. Формування професіоналізму майбутнього викладача педагогіки у процесі 

професійної підготовки: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – Кіровоград, 2010. – 

друк. вар.  

б/н (ІПСП) 

38 

Макар Л.М. Формування правосвідомості майбутнього вчителя правових дисциплін у 

педагогічних університетах: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – Запоріжжя, 2009. – 

друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Максименко Г.Є. Формування художньо-графічних умінь майбутніх дизайнерів у процесі 

вивчення фахових дисциплін: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – Ялта, 2009. – друк. 

вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Максимчук Б.А. Підготовка учителів початкових класів до організації спортивно-масової 

роботи: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – Вінниця, 2007. – друк. вар.  

б/н (ІПСП) 

38 

Малик Г.Д. Педагогічні умови реалізації компетентнісного підходу у професійній підготовці 

майбутнього документознавця: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 2011. – друк. вар.  

б/н (ІПСП) 

38 

Малінка О.О. Педагогічні умови розвитку мотивації до вивчення іноземних мов у студентів 

освітніх закладів культури: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – Київ, 2010. – друк. 

вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Маслов В.С. Теорія і практика культурологічної підготовки слухачів і курсантів вищих 

військових закладів освіти: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 1998. – друк. вар.  

б/н (ІПСП) 

38 

Мельник Л.В. Формування готовності майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей до 

застосування інтерактивних технологій у навчальному процесі: 13.00.04 – теорія і методика 

професійної освіти / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук. – Вінниця, 2010. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 
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Митник О.Я. Теоретико-методичні основи підготовки майбутнього вчителя до формування 

культури мислення молодшого школяра: 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти / 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук – К., 2010. – 

друк. вар. . – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Мілова М. М. Підготовка майбутніх учителів гуманітарного профілю до педагогічної 

імпровізації у професійній діяльності: 13.00.04 – загальна педагогіка та історія педагогіки / 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – Одеса, 

2011. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Міщук І. М. Формування готовності майбутніх учителів гуманітарного профілю до 

педагогічної комунікації: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – Черкаси, 2009. – 

друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Монарьов Р.Г. Формування соціально-професійної активності майбутнього вчителя в 

навчально-виховному середовищі педагогічного університету: 13.00.04 – теорія і методика 

професійної освіти / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук – Черкаси., 2009. – друк. вар. (2 екз.) 

б/н (ІПСП) 

38 

Монастирський В.М. Педагогічні умови формування професійних навичок майбутніх 

правоохоронців у процесі тактико-спеціальної підготовки у вищих навчальних закладах МВС 

України: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – Луганськ, 2007. – друк. вар. (2 екз.) 

б/н (ІПСП) 

38 

Мороз В.В. Підготовка майбутнього вчителя до розвитку творчого потенціалу молодших 

школярів на уроках музики: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 2009. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Нагаєв В. М. Теоретичні та методичні основи управління навчально-творчою діяльністю 

студентів вищих навчальних закладів: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук. – 

Луганськ, 2010. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Назаренко М. П. Формування готовності майбутнього вчителя музики до інструментально-

виконавської діяльності на основі інтегрованого підходу: 13.00.04 – теорія і методика 

професійної освіти / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук. – Черкаси, 2009. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Ножовнік О. М. Формування самоосвітньої компетенції майбутніх фахівців з міжнародної 
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економіки у процесі вивчення іноземних мов: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 

2011–. – друк. вар.  

б/н (ІПСП) 

38 

Облєс І.І. Педагогічні умови професійної адаптації викладача вищого навчального закладу: 

13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – Запоріжжя, 2008. – друк. вар.  

б/н (ІПСП) 

38 

Ольхович О. В. Підготовка соціальних працівників до роботи з біженцями у вищих 

навчальних закладах США і Канади: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – 

Тернопіль, 2008. – друк. вар.  

б/н (ІПСП) 

38 

Омельяненко В. Г. Розвиток у старшокласників покликання до педагогічної спеціальності 

«Вчитель фізичної культури»: 13.00.04 –професійна педагогіка / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. –Тернопіль., 1995 – друк. вар.  

б/н (ІПСП) 

38 

Операйло С.І. Діагностика і корекція працездатності студентів технічного вузу: 13.00.04 – 

теорія і методика професійної освіти / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук. – К., 1998. – друк. вар. (2 екз.) 

б/н (ІПСП) 

38 

Осокина Е. А. Содержание и методика занятий фітнесом с глухими женщинами 25 – 35 лет: 

13.00.04 – Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, 

оздоровительной и адаптивной физической культуры  /  Автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – Шуя, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Отич О. М. Підготовка вчителя початкових класів до виховної роботи в школі ( на матеріалі 

пісенного фольклору): 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 1997 – друк. вар.  

б/н (ІПСП) 

38 

П’ясецька Н. А. Формування валеологічної культури майбутніх учителів у вищих закладах 

освіти I-II рівнів акредитації: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 2004 – друк. вар.  

б/н (ІПСП) 

38 

Павленко О. О. Формування комунікативної компетенції фахівців митної служби в системі 

неперервної професійної освіти: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук. – Луганськ, 2010. – друк. 

вар. (3 екз.) 

б/н (ІПСП) 

38 
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Павленко Ю.Г. музеї педагогічного профілю як фактор професійної підготовки майбутніх 

учителів: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – Харків, 2008. – друк. вар.  

б/н (ІПСП) 

38 

Павлюк Р.О.Формування умінь майбутніх учителів іноземних мов до творення віртуальної 

педагогічної взаємодії: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – Вінниця, 2009. – 

друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Панасюк А.В. Організація тестового контролю з іноземної мови у процесі самостійної 

навчальної діяльності студентів вищих технічних навчальних закладів: 13.00.04 – теорія і 

методика професійної освіти / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук. – Житомир, 2009. – друк. вар.  

б/н (ІПСП) 

38 

Паржницький В. В. Організаційно-педагогічні умови підготовки кваліфікованих робітників 

машинобудівного профілю у професійному ліцеї: 13.00.04 – теорія і методика професійної 

освіти / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – 

К., 2006–. – друк. вар.  

б/н (ІПСП) 

38 

Паскар В. І. Формування аксіологічної компоненти педагогічної культури майбутніх учителів 

початкових класів у процесі фахової підготовки: 13.00.04 – теорія і методика професійної 

освіти / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – 

Ялта, 2010. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Пастир Ю. І. Підготовка майбутнього вчителя до соціалізації молодших школярів: 13.00.04 – 

теорія і методика професійної освіти / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук. – Черкаси, 2010. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Пашин А. А. Формирование ценностного отношения к здоровью в физическом воспитании 

учащейся молодежи: 13.00.04 – теория и методика физического воспитания, спортивной 

тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры /  Автореферат диссертации 

на соискание ученой степени доктора педагогических наук. – М., 2011. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Пащенко Д. І. Формування готовності майбутніх учителів початкових класів до 

гуманістичного виховання учнів: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук. – К., 2006–. 

– друк. вар.  

б/н (ІПСП) 

38 

Пащенко С.Ю. Підготовка соціальних педагогів до організації освітньо-дозвіллєвої діяльності 

учнівської молоді: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Автореферат дисертації на 
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здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 2000. – друк. вар. (2 екз.) 

б/н (ІПСП) 

38 

Пелех Ю.В. Теоретико-методичні засади ціннісно-смислової готовності майбутнього педагога 

до професійної діяльності: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук. – К., 2010. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Петрусенко С. Ю. Педагогічні умови професійного становлення молодих учителів у 

загальноосвітньому навчальному закладі: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – Одеса, 

2009.–. – друк. вар.  

б/н (ІПСП) 

38 

Петухова Т. А. Підготовка майбутніх учителів до формування культури безпеки 

життєдіяльності в учнів основної школи: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 

2010. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Пивовар Ю. О. Організація навчання обдарованої молоді у Німеччині другої половини 

ХХстоліття: 13.00.04 –загальна педагогіка та історія педагогіки / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – Харків, 2011.–. – друк. вар.  

б/н (ІПСП) 

38 

Піддубна О.М. Народна художня творчість у фаховій підготовці майбутнього вчителя 

образотворчого мистецтва: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – Житомир, 2009. . – 

друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Піндера М. Теоретичні та методичні засади підготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів 

середньої ланки для металургійної промисловості: 13.00.04 – професійна педагогіка / 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук. – К., 1997. 

– друк. вар.  

б/н (ІПСП) 

38 

Платонова О.Г. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до застосування особистісно 

орієнтованих виховних технологій в спеціальних установах для дітей: 13.00.04 – теорія і 

методика професійної освіти / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук. – Чернігів, 2010. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Плахотнік О. В. Розвиток геокелогічної освіти в Україні: 13.00.04 – теорія і методика 

професійної освіти / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора 

педагогічних наук. – К., 1998–. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 
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Плахтєєва В.І. Формування громадянської свідомості майбутніх учителів у процесі 

професійної підготовки: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – Харків, 2008. – друк. 

вар.  

б/н (ІПСП) 

38 

Плохотнюк О. С. Формування професійно ціннісних орієнтацій студентів мистецько-

педагогічних спеціальностей у процесі музично-виконавської діяльності: 13.00.04 – теорія і 

методика професійної освіти / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук. – Луганськ, 2009. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Погребняк В. А. Підготовка майбутнього вчителя до професійної діяльності у 

полікультурному середовищі загальноосвітньої школи Канади: 13.00.04 – теорія і методика 

професійної освіти / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук. – Полтава, 2010.–. – друк. вар.  

б/н (ІПСП) 

38 

Подобєдова Т. Ю. Підготовка майбутніх вчителів гуманітарного профілю до педагогічного 

проектування: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – Луганськ., 2005–. – друк. вар.  

б/н (ІПСП) 

38 

Полубоярина І. І. Формування професійної компетентності майбутніх учителів музики в 

педагогічному коледжі: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – Житомир, 2008–. – 

друк. вар.  

б/н (ІПСП) 

38 

Поплавська С.Д. Формування готовності студентів медичних коледжів до комунікативної 

взаємодії у професійній діяльності: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – 

Житомир, 2009. . – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Присяжнюк Ю.С. Розвиток методичної компетентності викладачів дисциплін гуманітарного 

циклу у системі післядипломної освіти: 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти / 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 2010 

б/н (ІПСП) 

38 

Пришляк О. Ю. Професійна підготовка соціальних педагогів у вищих навчальних закладах 

Німеччини: 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти  /  Автореферат диссертації на на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – Тернопіль, 2008. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Пріма Р.М. Теоретико-методичні засади формування професійної мобільності майбутнього 

фахівця початкової освіти: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук. – Одеса, 2010. – друк. 
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вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Проценко О. Б. Система післядипломної педагогічної освіти в Греції: 13.00.04 – теорія і 

методика професійної освіти / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук. – К., 2009. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Пусепліна Н. М. Підготовка майбутнього вчителя до виховної роботи у загальноосвітніх 

закладах засобами музейно-педагогічної діяльності: 13.00.04 – теорія і методика професійної 

освіти / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – 

Полтава, 2009. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Пуховська Л. П. Професійна підготовка вчителів у країнах західної Європи в другій половині 

ХХ століття: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук. – Тернопіль, 2011 –. – друк. вар.  

б/н (ІПСП) 

38 

Радзіховська Л. М. Педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів математики 

до роботи з обдарованими учнями: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – 

Чернігів, 2009. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Радкевич В.О. Теоретичні і методичні засади професійного навчання у закладах 

профтехосвіти художнього профілю: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук – Київ, 

2010. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Рибачук А.В. Застосування педагогічних технологій у процесі фахової підготовки майбутніх 

юристів: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – Вінниця, 2010. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Рижиков В.С. Методика формування економічної культури у процесі підготовки майбутніх 

юристів: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – Луганськ, 2006. – друк. вар. (2 екз.) 

б/н (ІПСП) 

38 

Ринков А.Ю. Узагальнення й систематизація знань учнів з алгебри в системі підготовки до 

навчання у середніх професійних навчальних закладах: 13.00.04 – професійна педагогіка; 

13.00.02 – методика навчання /математики/ / Автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 1995. – друк. вар.  

б/н (ІПСП) 

38 
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Роляк А. О. Професійна підготовка вчителів у вищих навчальних закладах Данії: 13.00.04 – 

загальна педагогіка та історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 2011. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Романенко Н.А. Підготовка майбутніх менеджерів освіти до професійної діяльності в умовах 

інноваційного середовища: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – Одеса, 2010. – друк. 

вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Садовець О. В. Особливості професійного розвитку вчителів середніх шкіл в об’єднаннях 

працівників освіти США: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – Тернопіль, 2011 –. – 

друк. вар.  

б/н (ІПСП) 

38 

Садовець О. В. Особливості професійного розвитку вчителів середніх шкіл в об’єднаннях 

працівників освіти США: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – Тернопіль, 2011 –. – 

друк. вар.  

б/н (ІПСП) 

38 

Сакун Л. В.  Система підготовки кадрів для сфери туризму в Німеччині: 13.00.04 – теорія і 

методика професійної освіти / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук. – К., 1998–. – друк. вар.  

б/н (ІПСП) 

38 

Саратова Д. Н. Повышение эффективности физкультурно-оздоровительных занятий 

коррекционной направленности в режиме дня дошкольников с заиканием: 13.00.04 – Теория и 

методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной 

физической культуры  /  Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук. – Санкт-Петербург, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Свєртнєв О.А. Підготовка майбутнього вчителя фізичної культури до спортивно-ігрової 

діяльності в загальноосвітньому навчальному закладі: 13.00.04 – теорія і методика професійної 

освіти / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – 

Полтава, 2009. – друк. вар.  

б/н (ІПСП) 

38 

Свєтлорусова А.В. Професійна підготовка магістрів управління навчальним закладом на 

засадах рефлексивного підходу: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – Київ, 2009. – друк. 

вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Світайло С. В. Формування фахової компетентності майбутніх учителів музики у процесі 
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диригентсько-хорової підготовки: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 

2012. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Ситянін В.В. Формування правової компетентності науково-педагогічних працівників вищої 

школи: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 2010. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Сігаєва Л.Є. Система підвищення кваліфікації вчителів в Україні в 20 – 30-ті роки: 13.00.04 – 

теорія і методика професійної освіти / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук. – К., 1998. – друк. вар.  

б/н (ІПСП) 

38 

Скібіна О.В. Формування ціннісних уявлень про ідеал педагога в студентів університету у 

процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін: 13.00.04 – теорія і методика професійної 

освіти / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – 

Луганськ, 2010 

б/н (ІПСП) 

38 

Скірко Р.Л. Формування соціальної компетентності майбутніх практичних психологів у 

процесі професійної підготовки: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – Запоріжжя, 2010. – 

друк. вар.  

б/н (ІПСП) 

38 

Скляренко І. Ю. Професійне самовдосконалення в процесі підготовки майбутніх учителів 

музики : 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – Черкаси, 2009 

б/н (ІПСП) 

38 

Скорик Т.В. Формування естетичного досвіду студентів засобами музики: 13.00.04 – теорія і 

методика професійної освіти / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук. – К., 1998. – друк. вар.  

б/н (ІПСП) 

38 

Смеречак Л.І. Формування професійних інтересів майбутніх соціальних педагогів у 

позаурочній роботі педагогічного університету: 13.00.04 – теорія і методика професійної 

освіти / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – 

Черкаси, 2010. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Снесарь Н. Н. Педагогическая технология игрового тренинга в физическом воспитании детей 

с легкой степенью умственной отсталости: 13.00.04 – Теория и методика физического 

воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры  /  

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – 

Тула., 2012. – елек. вар. 
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б/н (ІПСП) 

38 

Собко Я. М.Інтегрування знань учнів з фізичної електроніки у ПТУ радіотехнічного профілю: 

13.00.04 – професійна педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук. – К., 1996. – друк. вар.  

б/н (ІПСП) 

38 

Соколенко О.І. Формування ціннісного ставлення студентів вищих педагогічних закладів до 

свого здоров’я: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – Луганськ, 2008. – друк. вар.  

б/н (ІПСП) 

38 

Соломаха С.О. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до керівництва театральною 

діяльністю молодших школярів: 13.00.04 – професійна педагогіка / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 1995. – друк. вар.  

б/н (ІПСП) 

38 

Соломко А. Д. Формирование игровых навыков и эмоционально-перцептивной сферы у детей 

5-7 лет с расстройствами аутического спектра средствами физического воспитания: 13.00.04 – 

Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и 

адаптивной физической культуры (психологические науки)  /  Автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – Краснодар., 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Сомбаманія Г.М. Формування науково-дослідної культури майбутніх магістрів в умовах 

ступеневої освіти: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – Ялта, 2010. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Спіріна Т. П. Формування професійної культури майбутніх соціальних педагогів у навчально-

виховному процесі вищого навчального закладу: дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Спіріна 

Тетяна Петрівна. – Житомир, 2009. – 260 c. . – друк. вар. (2 екз.); елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Стешенко В.В. Теоретико-методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів 

трудового навчання в умовах ступеневої освіти: 13.00.04 – теорія і методика професійної 

освіти / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук. – 

Київ, 2010. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Стрига Е.В. Формування професійного менталітету майбутніх учителів гуманітарних 

дисциплін: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – Одеса, 2010. – друк. вар. (2 екз.) 

б/н (ІПСП) 

38 

Стрітьєвич Т. М. Формування здатності до професійного саморозвитку майбутніх учителів 

образотворчого мистецтва : 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – Черкаси, 2009. – 
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друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Тандир Л.В. Формування економічної культури студентів промислово-економічного коледжу 

в професійній підготовці: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти  / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 2007. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Темченко О.В. Педагогічні умови формування професійної позиції вчителя загальноосвітньої 

школи: 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук – Харків, 2010. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Тишакова Л.Т. Формування технологічної компетентності майбутнього вчителя іноземної 

мови: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – Луганськ, 2005. – друк. вар.  

б/н (ІПСП) 

38 

Ткаченко В.А. Ділові ігри в професійно-технічному навчанні (на прикладі вивчення 

математики): 13.00.04 – професійна педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 1997. – друк. вар.  

б/н (ІПСП) 

38 

Ткаченко Т. В. Теоретико-методичні основи формування вокально-звукової культури 

майбутнього вчителя музики у процесі професійної підготовки: 13.00.04 – теорія і методика 

професійної освіти / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора 

педагогічних наук. – К., 2010. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Трубник І.В. Підготовка майбутніх вихователів до формування екологічно мотивованої 

поведінки старших дошкільників: 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти / 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – Ялта, 

2009. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Трусова О. В. Методика развития выносливости у старших школьников на основе 

индивидуально-типологических особенностей: 13.00.04 – теория и методика физического 

воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры /  

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – 

Белгород, 2011. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Тхакумачева Ю. Б. Физкультурно-оздоровительные системы в постродовой реабилитации 

женщин: 13.00.04 – теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, 

оздоровительной и адаптивной физической культуры /  Автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – Майкоп, 2011. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 



1171 

 

Тягнирядно Є.В. Формування риторичних умінь у майбутніх працівників у процесі 

професійної підготовки: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – Хмельницький, 

2008. – друк. вар.  

б/н (ІПСП) 

38 

Удовиченко Н. К. Підготовка професійних консультантів служби зайнятості у вищих 

навчальних закладах Німеччини: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 

2008–. – друк. вар.  

б/н (ІПСП) 

38 

Усеінова Л.Ю. Формування професійно-практичної компетентності тмайбутніх інженерів-

педагогів в умовах виробничої практики: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – Київ, 

2010. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Федоренко М.В. Формування професійно значущих якостей майбутнього вчителя початкової 

школи у процесі фахової підготовки: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – 

Луганськ, 2010. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Федоренко О.О. Професійна підготовка фахівців сфери туризму в університетах Угорської 

Республіки: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 2012. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Філіпчук Н.О. Підготовка майбутніх фахівців з музичного мистецтва у навчальних закладах 

Західної України (перша половина ХХ століття): 13.00.04 – теорія і методика професійної 

освіти / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – 

Київ, 2009. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Флегонтова Н.М. Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів до організації культурного 

дозвілля школярів на основі маркетингового підходу: 13.00.04 – теорія і методика професійної 

освіти / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – 

К., 2010. – друк. вар.  

б/н (ІПСП) 

38 

Харкавців І.Р. Розвиток педагогічної творчості вчителя у професійної самореалізації: 13.00.04 

– теорія і методика професійної освіти / Автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 2010. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Хрипун В. М. Організація самостійної пізнавальної діяльності студентів на практичних 

заняттях з педагогіки: 13.00.04 –професійна педагогіка/ Автореферат дисертації на здобуття 



1172 

 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 1995–. – друк. вар.  

б/н (ІПСП) 

38 

Часнікова О. В. Розвиток фахової компетентності з основ економіки вчителів географії у 

післядипломній освіті : 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – Київ, 2012. . – друк. 

вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Чемерис О. А. Педагогічні умови забезпечення якості фундаментальної підготовки майбутніх 

учителів математики: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Автореферат дисертації 

на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – Житомир, 2007–. – друк. вар.  

б/н (ІПСП) 

38 

Чернігівська Н.С Підготовка майбутнього вчителя іноземної мови до самостійної діяльності: 

13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 2011–. – друк. вар.  

б/н (ІПСП) 

38 

Чорній М. М. Підготовка майбутніх учителів до формування міжособистісних взаємин в 

учнівському колективі підлітків:13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – Тернопіль, 2010.–. – 

друк. вар.  

б/н (ІПСП) 

38 

Чулкова Л.О. Теорія і практика підготовки вчителя до педагогічного спілкування у вищих 

навчальних закладах Німеччини: 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти / 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук – К., 2010. – 

друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Шакун Н.В. Професійна підготовка майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін 

до моніторингу навчальних досягнень учнів: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – 

Черкаси, 2009. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Шапаренко Х. А. Формування професійної компетентності майбутніх вихователів дошкільних 

навчальних закладів на засадах акмеологічного підходу : 13.00.04 – теорія і методика 

професійної освіти / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук. – Харків, 2008. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Шапочкіна О. В. Сучасні тенденції розвитку неформальної освіти майбутніх учителів у 

Німеччині : 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Авторефер. – друк. вар.ат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – Київ, 2012-  

б/н (ІПСП) 

38 
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Шевченко А Ф. Формування готовності майбутнього вчителя до діяльності в умовах 

тимчасового виховного середоваща: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 

2009–. – друк. вар.  

б/н (ІПСП) 

38 

Шепеленко Т. Л. Формування комунікативних умінь студентів економічного університету в 

процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін: 13.00.04 – теорія і методика професійної 

освіти / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – 

К., 1998–. – друк. вар. (2 екз.) 

б/н (ІПСП) 

38 

Шестопалюк О.В. Теоретичні і практичні засади розвитку громадянської компетентності 

майбутніх учителів: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Автореферат дисертації 

на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук – Київ, 2010. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Шкляєва Г. О. Формування діалогічної культури майбутніх економістів у навчально-

виховному процесі Вищого навчального закладу: 13.00.04 – теорія і методика професійної 

освіти / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – 

Кіровоград, 2010. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Шовкопляс О. М. Підготовка майбутніх вихователів навчальних закладів до роботи з дітьми з 

функціональними порушеннями опорно-рухового апарату: 13.00.04 – теорія та методика 

професійної освіти / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук – К., 2011. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Шубенко Н. О, Формування медіа культури майбутнього вчителя музики засобами 

аудіовізуальних мистецтв: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 2010.–. – друк. 

вар.  

б/н (ІПСП) 

38 

Шусть В.В. Формування професійної відповідальності майбутніх спеціалістів у вищому 

аграрному навчальному закладі: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – Київ, 2009. – друк. 

вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Щерба Н. С. Підготовка майбутнього вчителя до формування в учнів іншомовної стратегічної 

компетенції: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – Житомир , 2009–. – друк. вар.  

б/н (ІПСП) 

38 

Щербак І.В. Підготовка майбутнього вчителя до громадянського виховання учнів початкової 

школи: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Автореферат дисертації на здобуття 
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наукового ступеня кандидата педагогічних наук – Черкаси, 2010. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Яковенко-Глушенкова Є.В. Підготовка майбутніх учителів-філологів до формування культури 

поведінки молодших школярів у політехнічному середовищі: 13.00.04 – теорія і методика 

професійної освіти / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук – К., 2009. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Павлюк Р.О. Формування умінь майбутніх учителів іноземних мов до творення віртуальної 

педагогічної взаємодії: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти/ Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – Вінниця, 2009. – 

друк. вар. 

б/н 

 

13.00.05 – соціальна педагогіка 

 

38  

Корецька Л.О. Становлення і функціонування соціальних інституцій в умовах освітньо-

виховного простору півдня України ( друга половина ХІХ – початок ХХ століть ): 13.00.05- 

соціальна педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук – Слов’янськ, 2014 

б/н 

38 

Другов М.С. Організаційно-педагогічна діяльність центрів соціальних служб для сім’ї, дітей і 

молоді з формування здорового способу життя : 13.00.05 – соціальна педагогіка / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – Слов’янськ, 2014 

б/н 

38 

Хендрик О.Ю. Розвиток соціальності студентів мистецьких спеціальностей засобами 

хореографії : 13.00.05 – соціальна педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук – Луганськ, 2014 

б/н 

38 

Сергієнко О.О. Соціалізаційний простір сучасного ліцею як чинник формування пізнавальної 

культури старшокласників : 13.00.05 – соціальна педагогіка / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – Луганськ, 2014 

б/н 

38 

Хендрик О.Ю. Розвиток соціальності студентів мистецьких спеціальностей засобами 

хореографії : 13.00.05 – соціальна педагогіка / Автореферат на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук – Луганськ. 2014  

б/н 

38 

Андреєва М.О. Розиток соціальної компетентності студентів з особливими потребами у 

вищому навчальному закладі : 13.00.05 –соціальна педагогіка / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – Слов’янськ, 2014  

б/н 
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38 

Богомолова М.Ю. Профілактика делінквентної поведінки підлітків у взаємодії соціальних 

інституцій : 13.00.05 – соціальна педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук – Слов’янськ, 2014  

б/н 

38 

Гніда Т.Б. Соціально-педагогічна корекція особистісних вад важковиховуваних учнів 

молодшого шкільного віку : 13.00.05 – соціальна педагогіка / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – Слов’янськ, 2014  

б/н 

38 

Ху Жунсі. Педагогічні умови адаптації китайських студентів до культурно-освітнього 

середовища вищих навчальних закладів України : 13.00.05 – соціальна педагогіка / 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – 

Луганськ, 2014 

б/н 

38 

Островська Н.О. Формування усвідомленого батьківства молоді в діяльності і територіальної 

громади : 13.00.05 –соціальна педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук – Слов’янськ, 2014  

б/н 

38 

Алексєєва О. Р. Соціалізація підлітків на основі художньо-естетичних традицій 

етнокультурної спільноти Донбасу: 13.00.05 – соціальна педагогіка / Автореферат дисертації 

на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – Луганськ, 2011 – друк. вар 

б/н (ІПСП) 

38 

Аніщенко А. П. Педагогічні умови соціалізації старшокласників у територіальній громаді : 

13.00.05 – соціальна педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук – Луганськ , 2010  – друк. вар (3 екз.) 

б/н (ІПСП) 

38 

Аннеков В.П. Психолого-педагогічні особливості формування ціннісних орієнтацій учнівської 

молоді в умовах промислово-економічного коледжу: 13.00.05 – соціальна педагогіка, 13.00.01 

– теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук. – К., 1996 – друк. вар 

б/н (ІПСП) 

38 

Афанасьєва В. В. Соціально-педагогічна профілактика девіантної поведінки підлітків у 

діяльності загальноосвітньої школи: 13.00.05 – соціальна педагогіка / Автореферат дисертації 

на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – Луганськ, 2011 – друк. вар 

б/н (ІПСП) 

38 

Беагласна Л.М. Підвищення кваліфікації директорів загальноосвітніх шкіл з керівництва 

процесом виховання в учнів милосердя: 13.00.05 – соціальна педагогіка, 13.00.01 – теорія та 

історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук. – К., 1996  

б/н (ІПСП) 
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38 

Безлюдна В. В. Система соціальної роботи з сім’єю в США : 13.00.05 – соціальна педагогіка / 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 2012  

– друк. вар, елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Безпалько О.В. Теорія і практика соціально-педагогічної роботи з дітьми та учнівською 

молоддю в територіальній громаді: 13.00.05 – соціальна педагогіка / Автореферат дисертації 

на здобуття наукового ступеня доктора  педагогічних наук. – Луганськ, 2007. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Болотська О.А. Соціально-педагогічні умови гендерного виховання жінок-лідерів у діяльності 

громадських організацій та рухів: 13.00.05 – соціальна педагогіка / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – Луганськ, 2008 – друк. вар 

б/н (ІПСП) 

38 

Бондаренко З.П. Організація волонтерської роботи майбутніх соціальних педагогів в умовах 

вищого навчального закладу: 13.00.05 – соціальна педагогіка / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 2008 – друк. вар (2 екз.) 

б/н (ІПСП) 

38 

Босенко М.І. Соціально-педагогічні особливості організації навчально-виховного процесу в 

гімназії гуманітарного спрямування: 13.00.05 – соціальна педагогіка / Автореферат дисертації 

на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 1998  – друк. вар (3 екз.) 

б/н (ІПСП) 

38 

Братусь І.В. Соціально-педагогічна робота з юними матерями у США та Великій Британії: 

13.00.05 – соціальна педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук. – Луганськ, 2007 – друк. вар., елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Бурим О.В. Соціальне виховання молодших школярів у приватних загальноосвітніх 

навчальних закладах: 13.00.05 – соціальна педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – Луганськ, 2008 – друк. вар 

б/н (ІПСП) 

38 

Варяниця Л.О. Дитяча субкультура як фактор соціалізації молодшого школяра в навчально-

виховному процесі: 13.00.05 – соціальна педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – Луганськ, 2006 – друк. вар (2 екз.) 

б/н (ІПСП) 

38 

Василенко О. М. Соціально-педагогічні умови адаптації молодших школярів з особливими 

потребами до навчання в загальноосвітній школі: 13.00.05 – соціальна педагогіка / 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – 

Луганськ, 2010 – друк. вар (2 екз.) 

б/н (ІПСП) 

38 
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Віннікова Л. В. Система підготовки соціальних працівників у вищих навчальних закладах 

США: 13.00.05 – соціальна педагогіка/  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата пед. наук. –  Луганськ, 2003. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Віцукаєва К.М. Підготовка майбутнього соціального педагога як суб’єкта професійної 

діяльності: 13.00.05 – соціальна педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук. – Слов’янськ, 2012. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Воропаева О. М. Организационно-педагогические условия формирования эстетической 

культуры студентской молодежи в деятельности досуговых объединений: 13.00.05 – теория, 

методика и организация социально-культурной деятельности  /  Автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – Тамбов, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Воротников В. Л. Информационно-просветительская деятельность центров досуга в 

профилактике асоциальных явлений в молодежной среде: 13.00.05 – теория, методика и 

организация социально-культурной деятельности  /  Автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата педагогических наук. – Тамбов, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Габора Л. І. Соціально-педагогічні умови профілактики ВІЛ/СНІДу серед старшокласників: 

13.00.05 – соціальна педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук. – К., 2011 – друк. вар (2 екз.) 

б/н (ІПСП) 

38 

Гавеля О.М. Педагогічні умови художньо-творчого виховання обдарованої учнівської молоді 

у позаначальний час: 13.00.05 – соціальна педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 1997 – друк. вар 

б/н (ІПСП) 

38 

Гевчук Н. С. Виховання дітей трудових мігрантів в умовах соціально-освітнього середовища: 

13.00.05 – соціальна педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук – К., 2012  – друк. вар (2 екз.) 

б/н (ІПСП) 

38 

Гордієнко Л.О. Соціалізація молоді Великої Британії у діяльності молодіжних організацій: 

13.00.05 – соціальна педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук. – К., 2005 – друк. вар 

б/н (ІПСП) 

38 

Грищенко Н.А. Формування просоціальних особистісних смислів студентської молоді у 

позанавчальній діяльності: 13.00.05 – соціальна педагогіка / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – Луганськ, 2009 – друк. вар (2 екз.) 

б/н (ІПСП) 

38 
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Губа О.А. Соціально-педагогічні умови формування комунікативних якостей молодших 

школярів в аматорському театральному колективі: 13.00.05 – соціальна педагогіка / 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К. 2008 

– друк. вар б/н (ІПСП) 

б/н (ІПСП) 

38 

Гусак Н.І. Підготовка юнаків-старшокласників до виконання соціальних ролей чоловіка та 

батька: 13.00.05 – соціальна педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук. – Луганськ, 2005 – друк. вар (2 екз.) 

б/н (ІПСП) 

38 

Данченко О. М. Соціально-педагогічна підтримка безробітної молоді у Німеччині: 13.00.05 – 

соціальна педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук. – К., 2013. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Дебриян Е. А. Социально-культурные условия организации работы с семьей в центрах 

национальной культуры: 13.00.05 – теория, методика и организация социально-культурной 

деятельности  /  Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук. – Тамбов, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Дєдов Є. Г. Професійна підготовка соціальних працівників до менеджменту в соціальній 

роботі : 13.00.05 – соціальна педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук – Луганськ, 2009. – друк. вар (2 екз.) 

б/н (ІПСП) 

38 

Джексон О.В. Соціальне виховання дітей молодшого шкільного віку в умовах 

соціокультурного середовища недільної школи: 13.00.05 – соціальна педагогіка / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К, 2008 – друк. вар 

б/н (ІПСП) 

38 

Доннік М. С. Соціалізація молоді, позбавленої батьківського піклування, в умовах соціального 

гуртожитку: 13.00.05 – соціальна педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук. – Луганськ, 2011 – друк. вар 

б/н (ІПСП) 

38 

Ємцева Е. Г. Система діяльності центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з трудової 

соціалізації старшокласників: 13.00.05 – соціальна педагогіка / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – Луганськ, 2010 – друк. вар 

б/н (ІПСП) 

38 

Журавель Т. В. Соціально-педагогічна профілактика ВІЛ-інфекції серед вихованців 

пенітенціарних установ для неповнолітніх: 13.00.05 – соціальна педагогіка / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 2012  – друк. вар 

(2 екз.) 

б/н (ІПСП) 

38 
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Загородній Ю.І. Педагогічні умови політичної соціалізації студентської молоді в умовах 

великого промислового міста: 13.00.05 – соціальна педагогіка / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – Луганськ, 2004 – друк. вар 

б/н (ІПСП) 

38 

Заєць С. С. Соціальна адаптація знедолених дітей у притулках і сирітських будинках (друга 

половина ХІХ – початок ХХ століття): 13.00.05 – соціальна педагогіка / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – Луганськ, 2010 – 

друк. вар. (2 екз.) 

б/н (ІПСП) 

38 

Замалдинова Р. Г. Социально-педагогическая поддержка детей-сирот в условиях 

взаимодействия государственных и общественных структур: 13.00.05 – теория, методика и 

организация социально-культурной деятельности  /  Автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата педагогических наук. – Санкт-Петербург, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Замула С. Ю. Профілактика впливу кримінальної субкультури на неповнолітніх засуджених у 

спеціальних виховних установах: 13.00.05 – соціальна педагогіка / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 2012  – друк. вар (2 екз.) 

б/н (ІПСП) 

38 

Зверева М.А. Професійна соціалізація учнів середніх загальноосвітніх шкіл Франції: 13.00.05 

– соціальна педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук – Луганськ, 2010 – друк. вар., елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Звєвєва І.Д. Теорія і практика соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю: 13.00.05 – 

соціальна педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора 

педагогічних наук. – К., 1999 – друк. вар 

б/н (ІПСП) 

38 

Зимівець Н.В. Соціально-педагогічні технології формування відповідального ставлення до 

здоров’я в учнівської молоді: 13.00.05 – соціальна педагогіка / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – Луганськ, 2008  – друк. вар (2 екз.) 

б/н (ІПСП) 

38 

Зиннуров Ф. К. Педагогическая профилактика и коррекция девиантного поведения подростков 

в условиях социокультурной среды: 13.00.05 – теория, методика и организация социально-

культурной деятельности  /  Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

педагогических наук. – Казань, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Золотова Г.Д. Соціально-педагогічна  профілактика адиктивної поведінки студентів (на 

прикладі навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації): 13.00.05 – соціальна педагогіка / 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – 

Луганськ, 2006 – друк. вар 

б/н (ІПСП) 



1180 

 

38 

Зубілевич М.І. Гендерне виховання дівчат-підлітків у Великів Британії: 13.00.05 – соціальна 

педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних 

наук. – К., 2007 – друк. вар., елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Іванов В.М. Педагогічні умови соціалізації міських старшокласників: 13.00.05 – соціальна 

педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних 

наук. – К., 1998  – друк. вар (2 екз.) 

б/н (ІПСП) 

38 

Іванова І.Б. Соціально-педагогічна робота з дітьми-інвалідами в системі соціальних служб для 

молоді: 13.00.05 – соціальна педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 1998  – друк. вар (2 екз.) 

б/н (ІПСП) 

38 

Калиняк М. Я. Соціально-педагогічні умови профілактики правопорушень підлітків в 

діяльності правоохоронних органів : 13.00.05 – соціальна педагогіка / Автореферат дисертації 

на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – Київ, 2009 – друк. вар (2 екз.) 

б/н (ІПСП) 

38 

Кальченко Л.В. Педагогічні умови соціального захисту бездоглядних дітей у притулках для 

неповнолітніх: 13.00.05 – соціальна педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук. – Луганськ, 2009 – друк. вар (2 екз.) 

б/н (ІПСП) 

38 

Калянов А. В. Педагогическое влияние социально-культурного пространства-времени на 

деятельность учреждений культуры и образования по формированию самосознания учащейся 

молодежи: 13.00.05 – теория, методика и организация социально-культурной деятельности; 

13.00.08 – теория и методика профессионального образования  /  Автореферат диссертации на 

соискание ученой степени доктора педагогических наук. – М., 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Каменская Е. В. Формирование социальной компетентности студентов в социокультурной 

среде учреждений среднего профессионального образования: 13.00.05 – теория, методика и 

организация социально-культурной деятельности  /  Автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата педагогических наук. – М., 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Капля А.М. Організаційно-педагогічні умови соціалізації курсантів у вищому навчальному 

закладі МНС України: 13.00.05 – соціальна педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 2008 – друк. вар 

б/н (ІПСП) 

38 

Карпова І.Г. Соціально-педагогічні умови розвитку творчої обдарованості студентської молоді 

у поза навчальній діяльності вищого навчального закладу: 13.00.05 – соціальна педагогіка / 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 2010 

– друк. вар 
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б/н (ІПСП) 

38 

Кияниця З.П. Організаційно-педагогічні умови діяльності інтегрованих соціальних служб для 

вразливих сімей з дітьми: 13.00.05 – соціальна педагогіка / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 2010 – друк. вар (2 екз.) 

б/н (ІПСП) 

38 

Клімкіна Н. Г. Формування соціальної активності підлітків із неповних сімей у навчально-

виховному процесі основної школи : 13.00.05 – соціальна педагогіка / Автореферат дисертації 

на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – Київ , 2009 – друк. вар 

б/н (ІПСП) 

38 

Клішевич Н. А. Соціально-педагогічна робота з підлітками і деліквентною поведінкою (друга 

половина ХХ – початок ХХІ століття): 13.00.05 – соціальна педагогіка / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 2011 – друк. вар 

(2 екз.) 

б/н (ІПСП) 

38 

Клопота О.А. Соціально-педагогічні умови інтеграції старшокласників з вадами зору в соціум: 

13.00.05 – соціальна педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук. – Слов’янськ, 2012. (2 прим.). – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Клочан Ю.В. Педагогічні умови соціаліьної адаптації учнів професійно-технічних навчальних 

закладів: 13.00.05 – соцільна педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук – Луганськ, 2009  – друк. вар(2 екз.) 

б/н (ІПСП) 

38 

Коваленко Н.В. Педагогічні умови підвищення музично-естетичної культури учасників 

самодіяльнісних вокально-інструментальних асамблей: 13.00.05 – соціальна педагогіка / 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – М., 

1986 – друк. вар 

б/н (ІПСП) 

38 

Коваль В.В. Соціалізація неповнолітніх у пенітенціарних установах: 13.00.05 – соціальна 

педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних 

наук – К., 2010 – друк. вар (2 екз.) 

б/н (ІПСП) 

38 

Ковальчук Л.Г. Соціально-педагогічні умови профілактики торгівлі дітьми: 13.00.05 – 

соціальна педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук – К., 2010  – друк. вар (2 екз.) 

б/н (ІПСП) 

38 

Ковальчук Н.П. Соціалізація студентської молоді в умовах освітньо-виховного середовища 

педагогічного коледжу: 13.00.05 – соціальна педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – Луганськ, 2012. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 
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38 

Коленіченко Т. І. Особливості адаптації людей похилого віку до умов нового соціального 

середовища: 13.00.05 – соціальна педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук – К., 2010 – друк. вар 

б/н (ІПСП) 

38 

Косенчук О. Г. Соціально-педагогічні умови формування лідерських якостей старшокласників 

у діяльності учнівського самоврядування: 13.00.05 – соціальна педагогіка/  Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата пед. наук. –  К., 2013. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Котловий С. А. Формування соціального досвіду безконфліктної поведінки в учнів 

професійного ліцею: 13.00.05 – соціальна педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата пед. наук. –  К., 2013. – друк. вар. (2 екз.) 

б/н (ІПСП) 

38 

Кузьмин А. В. Социально-культурная профилактика экстримизма в молодежной среде: 

13.00.05 – теория, методика и организация социально-культурной деятельности  /  

Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора педагогических наук. – 

Тамбов, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Кулікова А. Є. Підготовка соціальних працівників до роботи з дітьми та молоддю у вищих 

навчальних закладах Швеції : 13.00.05 – соціальна педагогіка / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – Луганськ , 2009  – друк. вар 

б/н (ІПСП) 

38 

Куликова Я. А. Социально-защитные технологии как средство формирования ценностных 

ориентаций студенческой молодежи в добровольческой деятельности: 13.00.05 – теория, 

методика и организация социально-культурной деятельности  /  Автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – Тамбов, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Кушнарьов С.В. Соціально-педагогічні умови надання допомоги засудженим похилого віку у 

виправній колонії: 13.00.05 – соціальна педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 2006 – друк. вар 

б/н (ІПСП) 

38 

Лазарева Е. С. Социально-культурные условия формирования этнической толерантности 

студенческой молодежи в процессе межкультурного общения: 13.00.05 – теория, методика и 

организация социально-культурной деятельности  /  Автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата педагогических наук. – Тамбов, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Лазаренко О.О. Профілактика девіантної поведінки підлітків у діяльності органів внутрішніх 

справ: 13.00.05 – соціальна педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук. – К., 2012. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 
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38 

Лесіна Т.М. Соціально-педагогічні умови стимулювання майбутніх соціальних педагогів до 

анімаційної діяльності: 13.00.05 – соціальна педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук – Луганськ., 2009 – друк. вар (2 екз.) 

б/н (ІПСП) 

38 

Лещенко О. Г. Соціально-педагогічні умови формування відповідального ставлення до 

батьківства у молодого подружжя : 13.00.05 – соціальна педагогіка / Автореферат дисертації 

на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – Луганськ , 2010  – друк. вар (2 

екз.) 

б/н (ІПСП) 

38 

Линник Л.М. Соціально-педагогічні засади профілактичної роботи з важковиховуваними 

підлітками: 13.00.05 – соціальна педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 2005 – друк. вар 

б/н (ІПСП) 

38 

Лисенко Ю. О. Соціально-педагогічні чинники впливу сучасної естрадної музики на 

молодіжну субкультуру: 13.00.05 – соціальна педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук – Луганськ, 2011 – друк. вар (2 екз.) 

б/н (ІПСП) 

38 

Лісовець О.В. Формування готовності майбутніх соціальних педагогівдо роботи з 

громадськими дитячими та молодіжними організаціями: 13.00.05 – соціальна педагогіка / 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 

2008 – друк. вар 

б/н (ІПСП) 

38 

Лютий В. П. Соціально-педагогічне забезпечення діяльності кримінально-виконавчої інспекції 

з ресоціалізації неповнолітніх, звільнених від відбування покарання з випробуванням: 13.00.05 

– соціальна педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук – Луганськ, 2010 

б/н (ІПСП) 

38 

Лях Т.Л. Соціально-педагогічна діяльність студентських волонтерських груп: 13.00.05 – 

соціальна педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук. – К., 2008 – друк. вар (3 екз.) 

б/н (ІПСП) 

38 

Майборода Г.Я. Соціально-педагогічний потенціал українських народних обрядів у системі 

формування морально-духовних цінностей особистості:: 13.00.05 – соціальна педагогіка, 

13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук. – К., 1996. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Максимовська Н.О. Формування культури материнства жіночої молоді у соціально-

педагогічному середовищі вищого навчального закладу: 13.00.05 – соціальна педагогіка / 
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Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – 

Луганськ, 2008 – друк. вар (2 екз.) 

б/н (ІПСП) 

38 

Малахов О.В. Педагогічні умови соціалізації молодших школярів у стосунках з однолітками: 

13.00.05 – соціальна педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук. – Луганськ, 2007 – друк. вар 

б/н (ІПСП) 

38 

Малков Д. Ю. Соціалізація підлітків у клубних об’єднаннях за місцем проживання: 13.00.05 – 

соціальна педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук. – К., 2005. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Мальков С.М. Педагогічні умови формування і динаміки розвитку самодіяльного 

студентського художнього колективу: 13.00.05 – соціальна педагогіка / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 1996 – друк. вар 

б/н (ІПСП) 

38 

Малькова М.О. Формування професійної готовності майбутніх соціальних педагогів до 

взаємодії з девіантними підлітками: 13.00.05 – соціальна педагогіка / Автореферат дисертації 

на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – Луганськ, 2006 – друк. вар 

б/н (ІПСП) 

38 

Малышева А. Н. Педагогический потенциал рекреативных технологий в формировании 

культуры здоровья студенческой молодежи: 13.00.05 – теория, методика и организация 

социально-культурной деятельности  /  Автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук. – Тамбов, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Малянов Е. А. Социально-культурная инноватика: методология, теория и практика: 13.00.05 – 

теория, методика и организация социально-культурной деятельности /  Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени доктора педагогических наук. – Тамбов, 2011. – 

елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Маркова Н.В. Педагогічні засади діяльності соціального педагога з формування гендерної 

культури старшокласників: 13.00.05 – соціальна педагогіка / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – Луганськ, 2010 – друк. вар 

б/н (ІПСП) 

38 

Мацкевіч Ю.Р. Підготовка соціальних педагогів до роботи з людьми похилого віку: 13.00.05 – 

соціальна педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук. – Луганськ, 2003 – друк. вар 

б/н (ІПСП) 

38 

Мачуський В.В. Педагогічні засади політичної соціалізації учнів старших класів середньої 

загальноосвітньої школи в Російській Федерації: 13.00.05 – соціальна педагогіка / 
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Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 

2009  – друк. вар (2 екз.) 

б/н (ІПСП) 

38 

Медведєва І.М. Організаційно-педагогічні засади діяльності музеїв у вищих технічних 

навчальних закладах: 13.00.05 – соціальна педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук – Луганськ, 2009 – друк. вар 

б/н (ІПСП) 

38 

Межерицький О.Я. Підготовка студентів до соціально-педагогічної діяльності в умовах 

сільської місцевості: 13.00.05 – соціальна педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук. –Луганськ, 2003 – друк. вар 

б/н (ІПСП) 

38 

Мельник Ю. Б. Соціально-педагогічні засади формування культури здоров’я в учнів 

початкової школи: 13.00.05 – соціальна педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук – Луганськ, 2010 – друк. вар 

б/н (ІПСП) 

38 

Мирошніченко Н.О. Соціально-педагогічні умови інтегрування молоді з функціональними 

обмеженнями в сучасне середовище: 13.00.05 – соціальна педагогіка / Автореферат дисертації 

на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 2008  – друк. вар (2 екз.) 

б/н (ІПСП) 

38 

Моисеева М. Г. Педагогический потенциал социально-культурной анимации в профилактике 

девиантного поведения детей-сирот: 13.00.05 – теория, методика и организация социально-

культурной деятельности /  Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук. – Тамбов, 2011. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Морін О.Л. Формування професійних намірів старшокласників до професій сфери 

інформаційно-комунікативних технологій: 13.00.05 – соціальна педагогіка / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 2009 – друк. вар 

б/н (ІПСП) 

38 

Мудрий Я. С. Соціально-педагогічні засади збереження репродуктивного здоров’я 

старшокласників: 13.00.05 – соціальна педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 2010  – друк. вар (2 екз.) 

б/н (ІПСП) 

38 

Мурашкевич О.А. Діяльність центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з 

профілактики вживання психоактивних речовин підлітками: 13.00.05 – соціальна педагогіка / 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – 

Слов’янськ, 2012. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Невская С. В. Самоуправление в социально-культурной деятельности детской общественной 

организации как фактор социализации подростков : 13.00.05 – теория, методика и организация 
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социально-культурной деятельности  /  Автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук. – Тамбов, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Негребецька О. М. Соціалізація майбутніх учителів музики у навчально-виховному 

середовищі педагогічного університету: 13.00.05 – соціальна педагогіка / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – Луганськ, 2011 – 

друк. вар 

б/н (ІПСП) 

38 

Нечипорук Л.І. Соціально-педагогічні засади виховання моральної культури старшокласників 

засобами ноосферної освіти: 13.00.05 – соціальна педагогіка / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – Київ, 2009. – друк. вар 

б/н (ІПСП) 

38 

Николаєва В. І.   Соціально-педагогічна реабілітація підлітків із сімей груп ризику в центрах 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді: 13.00.05 – соціальна педагогіка / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – Луганськ, 2009 –  – 

друк. вар (3 екз.) 

б/н (ІПСП) 

38 

Окушко Т. К. Соціально-педагогічні умови корекції девіантної поведінки підлітків у 

позашкільних навчальних закладах: 13.00.05 – соціальна педагогіка / Автореферат дисертації 

на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – Київ, 2009. – друк. вар (3 екз.) 

б/н (ІПСП) 

38 

Оленина Г. В. Педагогика социально-культурного проектирования и продвижения 

гражданских инициатив молодежи: 13.00.05 – теория, методика и организация социально-

культурной деятельности /  Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

педагогических наук. – Барнаул, 2011. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Омельченко С. О. Теоретичні та методичні основи взаємодії соціальних інститутів суспільства 

в формуванні здорового способу життя учнів загальноосвітніх навчальних закладів: 13.00.05 – 

соціальна педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора 

педагогічних наук. – К., 2008 – друк. вар 

б/н (ІПСП) 

38 

Отрощенко Н. Л.  Діяльність соціального педагогаз профорієнтації учнів загальноосвітньої 

школи:  13.00.05 – соціальна педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук. – Луганськ, 2010  – друк. вар (2 екз.) 

б/н (ІПСП) 

38 

Панагушина О.Є. Соціалізація підлітків у діяльності молодіжних організацій: 13.00.05 – 

соціальна педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук. – Луганськ, 2008 –– друк. вар (2 екз.) 

б/н (ІПСП) 

38 
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Перегудов А. А. Деятельность досуговых общественных объединений по формированию 

толерантной культуры молодежи: 13.00.05 – теория, методика и организация социально-

культурной деятельности  /  Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук. – Тамбов, 2011. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Першко Г. О. Підготовка соціальних педагогів до інтеграції дітей з особливостями 

психофізичного розвитку у середовище загальноосвітнього навчального закладу: 13.00.05 – 

соціальна педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук – К., 2011 – друк. вар (2 екз.); елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Петрочко Ж. В. Теорія і практика соціально-педагогічного забезпечення прав дітей, які 

опинилися у складних життєвих обставинах: 13.00.05 – соціальна педагогіка / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук – Луганськ, 2011 – друк. 

вар 

б/н (ІПСП) 

38 

Плотніков П.В. Соціально-педагогічні основи соціалізації молоді промислового регіону: 

13.00.05 – соціальна педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

доктора педагогічних наук. – Харків, 2005 – друк. вар 

б/н (ІПСП) 

38 

Пожидаєва О. В. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до консультативної діяльності у 

процесі вивчення фахових дисциплін: 13.00.05 – соціальна педагогіка / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 2011 – друк. вар 

б/н (ІПСП) 

38 

Позднякова Ю. В. Формирование психолого-педагогической компетентности замещающих 

родителей средствами социально-культурной деятельности: 13.00.05 – теория, методика и 

организация социально-культурной деятельности (по всем уровням образования)  /  

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – М., 

2011. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Поліщук Ю.Й. Соціально-педагогічна діяльність сучасних громадських молодіжних об’єднань 

в Україні: 13.00.05 – соціальна педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня доктора педагогічних наук. – Луганськ, 2006 – друк. вар 

б/н (ІПСП) 

38 

Польовик О. В. Соціальна адаптація студентів з особливими потребами до навчально-

виховного процесу у ВНЗ: 13.00.05 –соціальна педагогіка  /  Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук . – К., 2013. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Поляничко А. О. Подолання соціальної деривації дітей-сиріт в умовах загальноосвітньої 

школи-інтернату: 13.00.05 – соціальна педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 2012  – друк. вар 
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б/н (ІПСП) 

38 

Пономаренко О.В. Формування професійно-етичної культури соціального педагога: 13.00.05 – 

соціальна педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук. – К., 2001 –  – друк. вар (2 екз.) 

б/н (ІПСП) 

38 

Попова А. А. Педагогический потенциал народных художественных промыслов в процессе 

творческого саморазвития детей-сирот: 13.00.05 – теория, методика и организация социально-

культурной деятельности /  Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук. – Тамбов, 2011. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Порох Д. О. Соціально-педагогічні умови адаптації іноземних студентів до навчання у вищих 

медичних навчальних закладах України: 13.00.05 – соціальна педагогіка / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – Луганськ, 2011 – 

друк. вар 

б/н (ІПСП) 

38 

Постолюк Г. І. Розвиток соціальних служб з профілактики відмов матерів від немовлят в 

Україні : 13.00.05 – соціальна педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 2012. – друк. вар 

б/н (ІПСП) 

38 

Протас О.Л. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до супроводу професійного 

самовизначення старшокласників: 13.00.05 – соціальна педагогіка / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 2012. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Пундик Л.Є. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до виховної діяльності в умовах 

оздоровчого табору: 13.00.05 – соціальна педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 2000 –  – друк. вар (2 екз.) 

б/н (ІПСП) 

38 

Путіловська Н.Б. Педагогічні умови удосконалення організації вільного часу сільських 

молодших школярів: 13.00.05 – соціальна педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 1994 – друк. вар 

б/н (ІПСП) 

38 

Рижанова А.О. Розвиток соціальної педагогіки в соціокультурному контексті: 13.00.05 – 

соціальна педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора 

педагогічних наук. – Луганськ, 2005 – друк. вар 

б/н (ІПСП) 

38 

Рогальська І.П. Теоретико-методичні засади соціалізації особистості у дошкільному дитинстві: 

13.00.05 – соціальна педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

доктора педагогічних наук – Луганськ, 2009 – друк. вар 

б/н (ІПСП) 
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38 

Ролінський В.І.  Соціально-педагогічні умови профілактики насильства щодо підлітків: 

13.00.05 – соціальна педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук. – К., 2005 

б/н (ІПСП) 

38 

Романовська О. О. Фостерна сім’я Великої Британії як соціально-педагогічне середовище 

підтримки особистості дитини: 13.00.05 – соціальна педагогіка/  Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата пед. наук. –  Київ, 2002. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Рютін В.В. Педагогічні умови соціалізації військовослужбовців строкової служби збройних 

сил України: 13.00.05 – соціальна педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук. – Луганськ, 2006 – друк. вар 

б/н (ІПСП) 

38 

Савченко С.В. Науково-теоретичні засади соціалізації студентської молоді в позанавчальній 

діяльності в умовах регіонального освітнього простору: 13.00.05 – соціальна педагогіка / 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук. – 

Луганськ, 2004 – друк. вар 

б/н (ІПСП) 

38 

Сватенков О. В. Педагогічні умови захисту права дитини на сім’ю засобами соціальної 

реклами: дис. … канд. пед. наук : 13.00.05 / соціальна педагогіка / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 2010 – друк. вар (2 екз.); елек. 

вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Сергєєва Н.В. Соціально-педагогічні умови профілактики компютерної адикції підлітків: 

13.00.05 – соціальна педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук. – Київ, 2010. – друк. вар (2 екз.) 

б/н (ІПСП) 

38 

Синякова В. Б. Гендерна соціалізація дівчат-підлітків з неповних родин : 13.00.05 – соціальна 

педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних 

наук. – К., 2012. – друк. вар 

б/н (ІПСП) 

38 

Сівак Н. А. Соціально-педагогічні умови соціалізації студентської молоді у вищих 

педагогічних навчальних закладах : 13.00.05 – соціальна педагогіка / Автореферат дисертації 

на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 2012. – друк. вар (2 екз.) 

б/н (ІПСП)  

38 

Соловйова Т. Г. Соціально-педагогічні засади роботи з батьками дітей з особливими 

потребами : 13.00.05 – соціальна педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук – Київ, 2009 – друк. вар 

б/н (ІПСП) 

38 
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Соловьева Ю. Н. Продуктивная деятельность как фактор социализации детей старшего 

дошкольного возраста: 13.00.05 – теория, методика и организация социально-культурной 

деятельности (по всем уровням образования)  /  Автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата педагогических наук. – М., 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Стрелковська А.Л. Соціально-педагогічні умови формування позитивно спрямованої 

поведінки молоді засобами соціальної реклами: 13.00.05 – соціальна педагогіка / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 2007 – друк. вар 

б/н (ІПСП) 

38 

Стрельцова В.Ю. Соціальна адаптація студентів інституту культури і мистецтв до умов 

відкритого культурно-освітнього середовища : 13.00.05 – соціальна педагогіка / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – Луганськ, 2009 – 

друк. вар 

б/н (ІПСП) 

38 

Сургова С.Ю. Формування готовності до превентивної діяльності майбутніх соціальних 

працівників у вищому навчальному закладі: 13.00.05 – соціальна педагогіка / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – Слов’янськ, 2012. – 

друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Терницька С.В Соціально-педагогічні умови взаємодії державних організацій з профілактики 

ВІЛ/СНІДу серед учнівсько молоді: 13.00.05 – соціальна педагогіка / Автореферат дисертації 

на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – Київ, 2009 –  – друк. вар (3 екз.) 

б/н (ІПСП) 

38 

Тесленко В.В. Теорія і практика соціально-педагогічної підтримки дітей з обмеженими 

можливостями у промисловому регіоні: 13.00.05 – соціальна педагогіка / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук. – Луганськ, 2007 –  – 

друк. вар (2 екз.) 

б/н (ІПСП) 

38 

Тименко В. М. Педагогічні засади соціальної роботи зі студентською молоддю у вищих 

навчальних закладах США: 13.00.05 – соціальна педагогіка/  Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата пед. наук. –  К., 2005. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Троценко Н. Є. Професійне самовдосконалення соціальних працівників у ресурсних центрах : 

13.00.05 – соціальна педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук – К., 2012  – друк. вар (2 екз.) 

б/н (ІПСП) 

38 

Трубавіна І.М. Теоретико-методичні основи соціально-педагогічної роботи з сімєю: 13.00.05 – 

соціальна педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора 

педагогічних наук. – Луганськ, 2009 –  – друк. вар (3 екз.) 

б/н (ІПСП) 
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38 

Тунтуєва С. В. Соціально-педагогічна реабілітація жінок, постраждалих від насильства в сім’ї: 

13.00.05 – соціальна педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук – К., 2012  – друк. вар.; елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Тютюнник О.В. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до профілактики наркотичної 

залежності серед старшокласників: 13.00.05 – соціальна педагогіка / Автореферат дисертації 

на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 2010 – друк. вар 

б/н (ІПСП) 

38 

Фан Ван Ту Формування національної самосвідомості підлітків СРВ засобами фольклору: 

13.00.05 – соціальна педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук. – К., 1993 – друк. вар 

б/н (ІПСП) 

38 

Філіпов Ю.М. Трудова соціалізація молоді в діяльності громадських організацій та рухів: 

13.00.05 – соціальна педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук – Луганськ, 2009 – друк. вар 

б/н (ІПСП) 

38 

Фурдуй С.Б. Педагогічні умови соціалізації обдарованих студентів у вищому навчальному 

закладі: 13.00.05 – соціальна педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук – К., 2009 – друк. вар 

б/н (ІПСП) 

38 

Хархан Г. Д. Підготовка дітей-сиріт в умовах інтернатного закладу до сімейного життя: 

13.00.05 – соціальна педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук – Луганськ, 2011 – друк. вар 

б/н (ІПСП) 

38 

Цеклевич В. С. Соціально-педагогічні умови інтеграції студентів з обмеженими 

функціональними можливостями в групу однокурсників вищого навчального закладу: 13.00.05 

– соціальна педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук – К., 2012  – друк. вар 

б/н (ІПСП) 

38 

Цибуля Е.М. Формування стійкого інтересу до народної художньої творчості у молодших 

школярів в процесі дозвіллєвої діяльності: 13.00.05 – соціальна педагогіка / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 1996 – друк. вар 

б/н (ІПСП) 

38 

Чернецька Ю.І. Соціально-педагогічні умови адаптації старших підлітків у загальноосвітніх 

санаторіях школах-інтернатах: 13.00.05 – соціальна педагогіка / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – Луганськ, 2008 -  – друк. вар  

б/н (ІПСП) 

38 
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Чернуха Н.М. Інтеграція виховних соціальних впливів суспільства у формуванні громадкості 

учнівської молоді: 13.00.05 – соціальна педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня доктора педагогічних наук. – Луганськ, 2007 – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Шеїна Л.О. Студентське самоврядування як засіб соціалізації молоді 13.00.05 – соціальна 

педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних 

наук – Луганськ, 2010 – друк. вар 

б/н (ІПСП) 

38 

Шкуркіна В.М. Формування соціального здоров’я дітей-сиріт підліткового віку в 

загальноосвітніх школах-інтернатах: 13.00.05 – соціальна педагогіка / Автореферат дисертації 

на здобуття наукового ступеня кандидата едагогічних наук. – Луганськ, 2006  – друк. вар 

б/н (ІПСП) 

38 

Штифурак В. Є. Соціально-педагогічні основи виховної роботи зі студентською молоддю у 

вищих навчальних закладах: 13.00.05 – соціальна педагогіка / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук. – Луганськ, 2011 – друк. вар 

б/н (ІПСП) 

38 

Юрків Я.І. Соціально-педагогічний патронаж сімей з розумово відсталими дітьми: 13.00.05 – 

соціальна педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук – Луганськ, 2009. – друк. вар 

б/н (ІПСП) 

38 

Безпалько О.В. Теорія і практика соціально-педагогічної роботи з дітьми та учнівської 

молоддю в територіальній громаді: 13.00.05 – соціальна педагогіка / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук. – Луганськ, 2007. – 

друк .вар. 

б/н 

 

13.00.06 – теорія та методика управління освітою 

38 

Блистів О. М. Організаційно-методичні засади планування навчального процесу у вищих 

педагогічних навчальних закладах: 13.00.06 – теорія та методика управління освітою / 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 

2010. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Бурдіна С.В. Система підготовки магістрів управління освітою у вищих навчальних закладах 

США: 13.00.06 – теорія та методика управління освітою / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук – Луганськ, 2008. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Горобець Д. В. Організаційно-педагогічні умови управління розвитком педагогічного 

коледжу: 13.00.06 – теорія та методика управління освітою / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – Луганськ, 2010. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 
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38 

Демідов Д.В. Моделювання технології організації навчального процесу у педагогічних 

університетах: 13.00.06 – теорія та методика управління освітою / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – Луганськ, 2009. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Зякун Т.Г. Культурно-просвітницька діяльність татарської діаспори в Україні як засіб 

формування інтересу молодших школярів до національної культури: 13.00.06 – теорія та 

методика управління освітою / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук – К., 2005. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Качур Б. М. Організаційно-педагогічні умови управління науково-методичною роботою з 

учителями в регіоні: 13.00.06 – теорія та методика управління освітою / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – Луганськ, 2009. – 

друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Лапшина І. С. Організаційно-педагогічні умови моніторингових досліджень в управлінні 

загальною середньою освітою району: 13.00.06 – теорія та методика управління освітою / 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 

2010. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Леонтьєва О.І. Формування здорового способу життя підлітків засобами культурно-

просвітницької діяльності: 13.00.06 – теорія та методика управління освітою / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 2008. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Пєхарєва С.В. Управління інноваційним розвитком дошкільного навчального закладу: 

13.00.06 – теорія і методика управління освітою / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук – Луганськ, 2009. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Попова Н.В. Організаційно-методичні засади консультативного забезпечення управлінської 

діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів у регіоні: 13.00.06 – теорія та 

методика управління освітою / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук – К., 2008. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Ростовська В. І. Управління процесом формування професійної компетентності заступника 

директора з навчально-виховної роботи загальноосвітнього навчального закладу : 13.00.06 – 

теорія і методика управління освітою / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук – Київ, 2009. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 
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Татаренко М.Г. Розвиток творчих здібностей молодших школярів засобами театрального 

мистецтва в умовах дозвілля: 13.00.06 – теорія та методика управління освітою / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 2006. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Чигирин О.Г. Культурно-просвітня діяльність як засіб адаптації дітей в інтернатних закладах 

спортивного профілю: 13.00.06 – теорія та методика управління освітою / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 2008. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

 

13.00.07 – теорія і методика виховання 

38 

Алієва С. Р. Формування крос-культурних цінностей у дітей молодшого шкільного віку у 

школах АР Крим: 13.00.07 – теорія і методика виховання / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 2011. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Аристова Л.С. Формування у старшокласників естетичного ставлення до мистецтва в процесі 

вивчення художньої культури: 13.00.07 – теорія і методика виховання / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 2008.- друк.вар. 

(2 екз.) 

б/н (ІПСП) 

38 

Артюшенко А. О. Теоретико-методичні засади формування в учнів загальноосвітньої школи 

особистісної мобільності у процесі фізичного виховання: 13.00.07 – теорія і методика 

виховання / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук 

– К., 2012– друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Асанова З. Р. Моральне виховання молодших школярів засобами етнопедагогіки 

кримськотатарського народу (на матеріалі шкіл АРК): 13.00.07 – теорія і методика  виховання 

/ Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 

2013. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Бабкіна М.І. Формування активної громадянської позиції підлітків у позакласній виховній 

роботі загальноосвітньої школи: 13.00.07 – теорія і методика виховання / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 2009 – друк. вар. 

(3 екз.) 

б/н (ІПСП) 

38 

Бабко Т. М. Формування готовності учнів основної школи до вибору гуманітарного профілю 

навчання: 13.00.07 – теорія і методика виховання / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 2011 (2 екз.) 

б/н (ІПСП) 

38 
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Бабюк Т. Й. Наступність у вихованні здорового способу життя старших дошкільників та 

молодших школярів: 13.00.07 – теорія і методика  виховання / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 2013. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Безкоровайна О.В. Теоретико-методичні засади виховання культури особистісного 

самоствердження в ранньому юнацькому віці:  13.00.07 – теорія і методика виховання / 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук – Київ, 

2010. – друк. вар. (2 екз.) 

б/н (ІПСП) 

38 

Бекірова А.Р. Формування основ громадської культури молодших школярів у позаурочній 

діяльності загальноосвітніх шкіл Автономної Республіки Крим  13.00.07 – теорія і методика 

виховання / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних 

наук – К., 2010.- друк.вар. (3 екз.) 

б/н (ІПСП) 

38 

Бернадська Л.В Виховання толерантності в учнів 5-7 класів шкіл-інтернатів у позаурочній 

діяльності: 13.00.07 – теорія і методика виховання / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 2009 – друк. вар. (3 екз.) 

б/н (ІПСП) 

38 

Бех М.І. Формування образу «Я-майбутній професіонал» у старшокласників у процесі 

професійної орієнтації: 13.00.07 – теорія і методика виховання / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 2010– друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Білоус Т.М. Виховання толерантності в студентів вищих педагогіних навчальних закладів у 

процесі вивчення іноземної мови: 13.00.07 – теорія і методика виховання / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 2004. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Білоусова Н.В. Формування потреби у самовдосконаленні молодших підлітків у позаурочній 

діяльності: 13.00.07 – теорія і методика виховання / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 2010. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Бойченко В.В. Полікультурне виховання молодших школярі у навчально-виховному процесі 

школи: 13.00.07 – теорія і методика виховання / Автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук. – Херсон, 2006. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Бондаренко Н.Б. Формування духовних цінностей у старших дошкільників засобами 

регіональної культурно-історичної спадщини: 13.00.07 – теорія і методика виховання / 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – 

Луганськ, 2007– друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 
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Бондаренко Т.Є. Формування національної самосвідомості старшокласників загальноосвітніх 

навчальних закладів у процесі краєзнавчої роботи: 13.00.07 – теорія і методика виховання / 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 

2008.- друк.вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Бондарчук А. Я. Виховання студентської молоді культури сімейних взаємин: 13.00.07 – теорія 

і методика виховання / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук – К., 2011 – друк. вар. (2 екз.) 

б/н (ІПСП) 

38 

Бордюк В.М. Формування життєтворчих цінностей старшокласників у навчально-виховному 

процесі педагогічного ліцею: 13.00.07 – теорія і методика виховання / Автореферат дисертації 

на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – Луганськ, 2009. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Боровець О.В. Формування колективістської спрямованості підлітків у дитячому об’єднанні: 

13.00.07 – теорія і методика виховання / Автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 2007.- друк.вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Бреславець Н.О. Формування компетентності життєвого проектування студентської молоді в 

умовах вищого навчального закладу:  13.00.07 – теорія і методика виховання / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – Луганськ, 2010. – 

друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Бутурлим Т. І. Формування гендерної культури старшокласників у процесі вивчення 

української літератури: 13.00.07 – теорія і методика виховання  /  Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук . – К., 2013. – (2 екз.). – друк. вар.  

б/н (ІПСП) 

38 

Бухало О. Л. Формування емоційної культури молодших школярів у процесі психолого-

педагогічної взаємодії: 13.00.07 – теорія і методика виховання / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – Харків, 2011. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Василенко І.В. Виховання громадянкості студентів засобами самоврядування у вищих 

навчальних закладах Канади: 13.00.07 – теорія і методика виховання / Автореферат дисертації 

на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 2009 – друк. вар. (3 екз.) 

б/н (ІПСП) 

38 

Ващенко О.М. Формування умінь і навичок здорового способу життя учнів 1-4 класів шкіл-

інтернатів: 13.00.07 – теорія і методика виховання / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 2007– друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 
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Вербицька П.В. Теоретико-методичні основи громадського виховання учнівської молоді у 

загальноосвітніх навчальних закладах : 13.00.07 – теорія і методика виховання / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук – К., 2010. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Вернадська Л.В. Виховання толерантності в учнів 5-7 класів шкіл-інтернатів у позаурочній 

діяльності: 13.00.07 – теорія і методика виховання / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 2009 

б/н (ІПСП) 

38 

Вихор С.Т. Гендерне виховання учнів старшого підліткового та раннього юнацького віку: 

13.00.07 – теорія і методика виховання / Автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук – Тернопіль, 2006. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Вовк В.М. Педагогічні основи наступності фізичного виховання учнівської і студентської 

молоді: 13.00.07 – теорія і методика виховання / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня доктора педагогічних наук – Луганськ, 2009. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Водяна В. О. Педагогічні умови розвитку творчої активності підлітків засобами культурно-

мистецьких програм : 13.00.07 – теорія і методика виховання / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – Тернопіль, 2009 – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Вострікова В.В. Педагогічні засади професійної орієнтації старшокласників у навчально-

виховному процесі профільного ліцею: 13.00.07 – теорія і методика виховання / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 2009. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Гаврилюк С.М. Художній розвиток дітей 5-7 років засобами театралізованої діяльності в 

умовах навчально-виховного комплексу «Дошкільний навчаьний заклад – загальноосвітній 

навчальний заклад»: 13.00.07 – теорія і методика виховання / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – Миколаїв, 2010. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Галич Т. В. Педагогічні умови реалізації особистісно орієнтованого підходу до підлітків у 

системі роботи класного керівника: 13.00.07 – теорія і методика виховання / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – Вінниця, 2011. – 

друк. вар. (2 екз.) 

б/н (ІПСП) 

38 

Гаряча С.А. Виховання основ естетичної культури молодших школярів у навчально-

виховному процесі : 13.00.07 – теорія і методика виховання / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 2010 . – друк. вар. (2 екз.) 

б/н (ІПСП) 

38 

Гаснікова О.М. Організаційно-методичні умови формування ціннісного ставлення до 
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репродуктивного здоров’я у підлітків загальноосвітньої школи: 13.00.07 – теорія і методика 

виховання / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних 

наук – К., 2010 – друк. вар. (3 екз.) 

б/н (ІПСП) 

38 

Геник М.С. Формування морально-етичних цінностей молодших школярів засобами 

українського народознавства: 13.00.07 – теорія і методика виховання / Автореферат дисертації 

на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 2008 

б/н (ІПСП) 

38 

Герлянд Т.М. Соціальний розвиток молодших школярів у групах продовженого дня: 13.00.07 

– теорія і методика виховання / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук. – К., 2007. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Глінчук Ю. О. Виховання милосердя у дітей молодшого шкільного віку в умовах 

кардіоревматологічного санаторію: 13.00.07 – теорія і методика виховання / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – Вінниця, 2011. – 

друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Голобородько О.А. Особистісно орієнтований підхід до морального виховання учнів 6-7 

класів у процесі вивчення іноземної мови: 13.00.07 – теорія і методика виховання / 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 

2008. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Гонтаровська Н. Б. Теоретичні і методичні засади створення освітнього середовища як фактор 

розвитку особистості школяра: 13.00.07 – теорія і методика виховання / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук – К., 2012 – друк. вар. (2 

екз.) 

б/н (ІПСП) 

38 

Гордійчук О.Є. Моральне виховання молодших школярів засобами етнопедагогіки: 13.00.07 – 

теорія і методика виховання / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук. – Тернопіль, 2008. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Горлова А. В. Особливості виховання підлітка у кризовий період його розвитку: 13.00.07 – 

теорія і методика виховання  /  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук . – К., 2013. (3 прим.)  – друк. вар.  

б/н (ІПСП) 

38 

Грошовенко О.П. Формування у молодших школярів дбайливого ставлення до природи у 

позаурочній виховній роботі: 13.00.07 – теорія і методика виховання / Автореферат дисертації 

на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 2007. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 
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Груша Л.О. Педагогічні умови виховання емоційної культури дітей молодшого шкільного 

віку: 13.00.07 – теорія і методика виховання / Автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук – К., 2009 – друк. вар. (3 екз.) 

б/н (ІПСП) 

38 

Гуковська Т.Г. Формування емоційно-почуттєвої сфери студентів гуманітарних факультетів у 

вищих начальних закладах:  13.00.07 – теорія і методика виховання / Автореферат дисертації 

на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – Луганськ, 2010. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Гуляр О.О. Педагогічна діяльність вчителя початкових класів з неблагополучними сім’ями: 

13.00.07 – теорія і методика виховання / Автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 2001.- друк.вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Гуменюк С.В. Виховання гуманних якостей учнів основної школи у процесі занять фізичною 

культурою : 13.00.07 – теорія і методика виховання / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук – Тернопіль, 2009. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Данченко І.О. Профілактика девіантної поведінки молодших школярів у навчально-виховному 

процесі: 13.00.07 – теорія і методика виховання / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 2004– друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Даценко І.М. Підготовка учнівської молоді до життя в сім’ї у республіці Польща: 13.00.07 – 

теорія і методика виховання / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук. – Тернопіль, 2008– друк. вар. (2 екз.) 

б/н (ІПСП) 

38 

Делінгевич Л.В. Педагогічні засади позаурочної виховної роботи у вищих навчальних 

закладах І-ІІ рівнів акредитації: 13.00.07 – теорія і методика виховання / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 2008 

б/н (ІПСП) 

38 

Демченко І.І. Творчий розвиток учнів початкової школи засобами образотворчого мистецтва: 

13.00.07 – теорія і методика виховання / Автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 2005. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Денисовець Т. М. Виховання здорового способу життя соціально занедбаних дітей в умовах 

шкіл-інтернатів: 13.00.07 – теорія і методика виховання / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук – Луганськ, 2011. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Денищик О.І. Формування моральної культури як складової професійної підготовки майбутніх 

юристів: 13.00.07 – теорія і методика виховання / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук – Тернопіль, 2010. – друк. вар. 
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б/н (ІПСП) 

38 

Ежкова Н. С. Теория и практика эмоционально развивающего воспитания и образования детей 

дошкольного возраста: 13.00.07 – теория и методика дошкольного образования /  Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени доктора педагогических наук. –  М., 2009. – елек. 

вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Загороднюк Т. М. Виховання почуття корисності для іншого як моральна цінність підлітка: 

13.00.07 – теорія і методика виховання / Автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук – К., 2011. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Замашна С.М. Виховання естетичного ставлення старшокласників до творів мистецтва 

української діаспори: 13.00.07 – теорія і методика виховання / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 2005– друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Зеленов Є.А. Теоретико-методологічні основи планетарного виховання студентської молоді: 

13.00.07 – теорія і методика виховання / Автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня доктора педагогічних наук – Луганськ, 2009. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Зябрева С. Е. Виховання громадянськості студентів професійно-технічних коледжів у поза 

навчальній діяльності: 13.00.07 – теорія і методика виховання / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – Луганськ, 2010 – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Какасевич А.П. Формування готовності студентської молоді до створення сім’ї: 13.00.07 – 

теорія і методика виховання / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук. – К., 2009 

б/н (ІПСП) 

38 

Калініченко Т.Ф. Ідеї вільного виховання особистості в діяльності сучасної загальноосвітньої 

школи: 13.00.07 – теорія і методика виховання / Автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 2005. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Калінська А. В. Формування у старшокласників готовності до вибору професій сфери 

економіки та підприємництва в умовах профільного навчання: 13.00.07 – теорія і методика 

виховання  /  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних 

наук . – К., 2013. – друк. вар. (2 екз.) 

б/н (ІПСП) 

38 

Калюжна О. І. Формування навичок здорового способу життя підлітків у позашкільному 

навчальному закладі: 13.00.07 – теорія і методика виховання / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 2010. – друк. вар. (3 екз.) 

б/н (ІПСП) 
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38 

Канішевська Л. В. Теоретико-методичні основи виховання соціальної зрілості 

старшокласників загальноосвітніх шкіл-інтернатів у позаурочній діяльності: 13.00.07 – теорія і 

методика виховання / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора 

педагогічних наук – К., 2011 – друк. вар. (2 екз.) 

б/н (ІПСП) 

38 

Капранова Г.В. Формування культури здоров’я у старшокласників загальноосвітньої школи 

промислового міста: 13.00.07 – теорія і методика виховання / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К.,  2010. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Карасевич А.П. Формування готовності студентської молоді до створення сімї: 13.00.07 – 

теорія і методика виховання / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук – Київ, 2009 – друк. вар. (3 екз.) 

б/н (ІПСП) 

38 

Касьянова О.В. Формування комунікативної компетентності молодших підлітків у 

громадських дитячих об’єднаннях: 13.00.07 – теорія і методика виховання / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К.,  2011. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Каташова О. А. Виховання духовних цінностей старшокласників в умовах багатопрофільного 

ліцею: 13.00.07 – теорія і методика виховання / Автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук – Луганськ, 2010 – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Качур М. М. Патріотичне виховання молодших школярів засобами художнього краєзнавства: 

13.00.07 – теорія і методика виховання / Автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук – Київ, 2010– друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Кєжковська І.Л. Формування організаторських умінь і навичок старшокласників у 

позаурочному навчально-виховному процесі : 13.00.07 – теорія і методика виховання / 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук –

Тернопіль, 2010 – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Кириленко С.В. Соціально-педагогічні умови формування культури здоров’я 

старшокласників: 13.00.07 – теорія і методика виховання / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 2004. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Кириченко В. І. Профілактика девіантної поведінки старшокласників у діяльності учнівського 

самоврядування: 13.00.07 – теорія та методика виховання / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук –К. 2012. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 
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Кіян О. І. Батьківсько-вчительська взаємодія як чинник морально-духовного виховання 

молодших підлітків: 13.00.07 – теорія і методика виховання / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 2010. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Кіян О.І. Батьківсько-вчительська взаємодія як чинник морально-духовного виховання 

молодших підлітків: 13.00.07 – теорія і методика виховання / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 2010.- друк.вар. (2 екз.) 

б/н (ІПСП) 

38 

Ковальчук Л.О. Гендерне виховання учнівської молоді в Німеччині: 13.00.07 – теорія і 

методика виховання / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук. – Тернопіль, 2008. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Козак Є. П. Формування ціннісного ставлення до фізичної культури у студентів вищих 

педагогічних навчальних закладів: 13.00.07 – теорія і методика виховання / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 2011 – друк. вар. 

(2 екз.) 

б/н (ІПСП) 

38 

Койкова Е.І. Виховання толерантності у молодших школярів на уроках музики в умовах 

полікультурного простору: 13.00.07 – теорія та методика виховання / Автореферат дисертації 

на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – Луганськ, 2008. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Колкунова В.В. Моральне виховання старших підлітків в умовах поліетнічного учнівського 

середовища загальноосвітньої школи: 13.00.07 – теорія і методика виховання / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – Миколаїв, 2009. – 

друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Коломийченко Л. В. Социальное развитие детей дошкольного возраста в культурологической 

парадигме образования: 13.00.07 – теория и методика дошкольного образования /  

Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора педагогических наук. –  

Челябинск, 2008. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Коломіець М.Б. Підготовка старшокласників до вибору педагогічної професії в спільній 

діяльності школи і вищого навчального закладу: 13.00.07 – теорія і методика виховання / 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – 

Луганськ, 2009. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Корницька Ю А. Виховання соціальних цінностей у студентів вищих технічних навчальних 

закладів: 13.00.07 – теорія і методика виховання / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 2011– друк. вар. (2 екз.) 

б/н (ІПСП) 
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38 

Корнієнко А.В. Виховання національної самосвідомості підлітків у позашкільних закладах: 

13.00.07 – теорія і методика виховання / Автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 2008.- друк.вар. (3 екз.) 

б/н (ІПСП) 

38 

Корпач Н.І. Формування громадянської позиці підлітків у молодіжних організаціях: 13.00.07 – 

теорія і методика виховання / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук. – Тернопіль, 2008. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Кравець Л. М. Виховання саморефлексії у студентів вищих педагогічних навчальних закладів: 

13.00.07 – теорія і методика виховання / Автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук – Луганськ, 2009. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Кравченко Л.В. Формування в учнів 5-11 класів активної трудової позиції у процесі 

позаурочної предметно-перетворювальної діяльності: 13.00.07 – теорія і методика виховання / 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 

2005– друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Кравченко Т. В. Теоретико-методичні засади соціалізації дітей шкільного віку у взаємодії сім’ї 

і школи: 13.00.07 – теорія і методика виховання / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня доктора педагогічних наук – К., 2010. – друк. вар. (3 екз.) 

б/н (ІПСП) 

38 

Крюкова О.В. Формування екологічної доцільної поведінки молодших школярів: 13.00.07 – 

теорія і методика виховання / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук. – К., 2005.- друк.вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Куб’як Н. І. Запобігання педагогічної занедбаності дітей молодшого шкільного віку з 

дискантних сімей: 13.00.07 – теорія і методика виховання / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – Київ, 2010 .- друк.вар. (3 екз.) 

б/н (ІПСП) 

38 

Кузьмич О. А. Виховання мовленнєвого етикету у дітей молодшого шкільного віку у сім’ї : 

13.00.07 – теорія і методика виховання / Автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук – Київ, 2010.- друк.вар. (3 екз.)   

б/н (ІПСП) 

38 

Кулик І. В. Формування основ культури родинних взаємин учнів 1 – 4 класів шкіл-інтернатів у 

позаурочній діяльності: 13.00.07 – теорія і методика виховання / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – Київ, 2009. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 
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Куниця Т.Ю. Виховання відповідальної поведінки в учнів 7-8-х класів загальноосвітньої 

школи: 13.00.07 – теорія і методика виховання / Автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 2008 – друк. вар. (3 екз.) 

б/н (ІПСП) 

38 

Кучинська І. О. Розвиток ідей громадянського виховання у вітчизняній суспільно-педагогічній 

думці (друга половина ХІХ – 30-ті рр.. ХХ століття) : 13.00.07 – теорія і методика виховання / 

Автореферат дисертації  на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук. – К., 2012. 

– друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Лавроненко О.М. Виховання в учнів початкових класів гуманістичних цінностей у 

позаурочний час: 13.00.07 – теорія і методика виховання / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 2008– друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Лазебна О.М. Формування активної екологічної позиції підлітків: 13.00.07 – теорія і методика 

виховання / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних 

наук. – К., 2004– друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Липецький О. П. Формування пізнавальної самостійності підлітків у науково-технічних 

гуртках позашкільних навчальних закладів: 13.00.07 – теорія і методика виховання  /  

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук . – К., 

2013. – (2 екз.). – друк. вар.  

б/н (ІПСП) 

38 

Лисенко О.М. Виховання гуманістично спрямованої особистості підлітка у позаурочний час: 

13.00.07 – теорія і методика виховання / Автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 2008– друк. вар. (3 екз.) 

б/н (ІПСП) 

38 

Лопатинська В.В. Формування гуманістичних цінностей підлітків у позашкільних навчальних 

закладах туристсько-краєзнавчого профілю: 13.00.07 – теорія і методика виховання / 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 

2007. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Маріна О.В. Формування міжособистісних відносин студентів-першокурсників у навчально-

виховному процесі педагогічного університету: 13.00.07 – теорія і методика виховання / 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – Харків, 

2010. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Мартинець Л. А. Формування ділових якостей старшокласників засобами проектної 

діяльності: 13.00.07 – теорія і методика виховання / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук – Луганськ, 2011. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 
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38 

Марущак В.С. Виховання позитивного ставлення до праці в учнів 5-7 класів шкіл-інтернатів у 

позаурочній діяльності: 13.00.07 – теорія і методика виховання / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 2006. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Мирончук Н.М. Формування культури міжособистісних взаємин старших підлітків у 

позаурочній діяльності: 13.00.07 – теорія і методика виховання / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 2007– друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Мисак Б.П. Формування військово-патріотичної готовності учнівської молоді до захисту 

Вітчизни: 13.00.07 – теорія і методика виховання / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук – Тернопіль, 2010.  – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Михайлова О.С. Соціокультурне виховання майбутніх учителів у процесі вивчення 

гуманітарних дисциплін: 13.00.07 – теорія і методика виховання / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – Дрогобич, 2010. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Мірошніченко В. А. Теоретико-методичні засади патріотичного виховання майбутніх 

офіцерів-прикордонників: 13.00.07 – теорія і методика  виховання / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук. – К., 2012. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Мішечкіна М.Є. Виховання впевненості в собі у дітей старшого дошкільного та молодшого 

шкільного  віку: 13.00.07 – теорія і методика виховання / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 2009.- друк.вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Міщеня О. М.  Формування громадянської відповідальності старшокласників у процесі 

вивчення предметів гуманітарного циклу: 13.00.07 – теорія і методика виховання / 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – 

Дрогобич, 2009. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Морін О.Л. Формування професійних намірів старшокласників до професій сфери 

інформаційно-комунікаційних технологій: 13.00.07 – теорія і методика виховання / 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 

2009. – друк. вар. (2 екз.) 

б/н (ІПСП) 

38 

Мороз Н.С. Система виховної роботи в середніх навчальних закладах Великої Британії: 

13.00.07 – теорія і методика виховання / Автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук. – Дрогобич, 2009. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 
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Москальова Л. Ю. Теоретико-методичні засади виховання у майбутніх учителів морально-

етичної культури: 13.00.07 – теорія і методика виховання / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня доктора педагогічних наук – К., 2011 друк. вар.(2 екз.) 

б/н (ІПСП) 

38 

Муромець В. Г. Формування у підлітків готовності до взаєморозуміння в позашкільних 

навчальних закладах: 13.00.07 – теорія і методика виховання /  Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата пед. наук. –  К., 2013.  

б/н (ІПСП) 

38 

Назарчук А.А. Педагогічні умови формування у старшокласників готовності до вибору 

професії офіцера-прикордонника : 13.00.07 – теорія і методика виховання / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 2009 – друк. вар. 

(23екз.) 

б/н (ІПСП) 

38 

Наказний М. О. Теорія і практика проектувальної діяльності дитячого закладу оздоровлення та 

відпочинку: 13.00.07 – теорія і методика виховання / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня доктора педагогічних наук – К., 2011. – друк. вар. (2 екз.) 

б/н (ІПСП) 

38 

Нечипоренко Л.А. Педагогічні умови забезпечення особистісних досягнень підлітків засобами 

фізичної культури: 13.00.07 – теорія і методика виховання / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 2009– друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Оксенюк О.В. Формування національних цінностей в учнів 8-9 класів загальноосвітніх шкіл у 

процесі вивчення історії: 13.00.07 – теорія і методика виховання / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – Київ, 2010 .- друк.вар. (2 екз.) 

б/н (ІПСП) 

38 

Павелків О.М. Виховання у старшокласників інтересу до підприємницької діяльності у 

процесі оволодіннями економічним розрахунком: 13.00.07 – теорія і методика виховання / 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 

2004 – друк. вар. (2 екз.) 

б/н (ІПСП) 

38 

Паничок Т.Я. Статеве виховання учнівської молоді у Німеччині: 13.00.07 – теорія і методика 

виховання / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних 

наук – Тернопіль, 2010– друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Панчук А. П. Громадянське виховання студентів педагогічних університетів у процесі 

туристсько-краєзнавчої діяльності: 13.00.07 – теорія і методика виховання / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 2012– друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 
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Пархоменко О.М. Виховання гуманістично спрямованої особистості підлітка у позаурочний 

час: 13.00.07 – теорія і методика виховання / Автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 2005.- друк.вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Пасечнікова Л.П. Формування в старшокласників орієнтації на досягнення життєвого успіху: 

13.00.07 – теорія і методика виховання / Автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук – Луганськ, 2009. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Пастухова Ю.А. Художньо-естетичне виховання студентської молоді у цілістному 

педагогічному процесі університету: 13.00.07 – теорія і методика виховання / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – Луганськ, 2009. – 

друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Петько Л.В. Стимулювання соціально-комунікативної активності підлітків у процесі 

туристсько-краєзнавчої діяльності: 13.00.07 – теорія і методика виховання / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 2007. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Пісоцька О. О. Виховання культури взаємодії викладачів і студентів в університетському 

освітньо-виховному просторі: 13.00.07 – теорія і методика виховання / Автореферат дисертації 

на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – Луганськ, 2010. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Плавуцька О.П. Педагогічні умови розвитку духовних цінностей студентів у процесі вивчення 

дисциплін гуманітарного циклу:  13.00.07 – теорія і методика виховання / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – Тернопіль, 2010. – 

друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Полтавська Н.А. Формування духовних цінностей старшокласників засобами мистецтва: 

13.00.07 – теорія і методика виховання / Автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук – Луганськ, 2009. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Потапова І.Ю. Моральне виховання старшокласників у процесі вивчення предметів 

природничо- математичного циклу: 13.00.07 – теорія і методика виховання / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 2008– друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Примачок Л. Л. Виховання у студентів медичного коледжу розради як духовної цінності: 

13.00.07 – теорія і методика виховання / Автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук – К., 2011. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 
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Пруцакова О.Л. Формування основ екологічної культури учнів 5-8 класів засобами 

дидактичної гри: 13.00.07 – теорія і методика виховання / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 2002. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Прушковська О.Л. Формування у молодших школярів естетичних почуттів засобами 

художньо-творчого освоєння природи у позакласній роботі: 13.00.07 – теорія і методика 

виховання / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних 

наук. – К., 2006. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Путров С.Ю. Педагогічні умови формування позитивного ставлення до фізичного виховання 

студентів технічного університету: 13.00.07 – теорія і методика виховання / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 2008.- друк.вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Родняк Л.М. Організаційно-методичні умови превентивного виховання учнів початкових 

класів : 13.00.07 – теорія і методика виховання / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 2009 .- друк.вар. (3 екз.) 

б/н (ІПСП) 

38 

Рожкова Н. Г. Формування моральних якостей особистості майбутнього вчителя у процесі 

вивчення психолого-педагогічних дисциплін: 13.00.07 – теорія і методика виховання / 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – 

Миколаїв, 2011. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Свириденко О.О. Педагогічні умови виховання здорового способу життя підлітків у дитячо-

юнацьких спортивних школах: 13.00.07 – теорія і методика виховання / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – Луганськ, 2010. – 

друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Сергієнко С. М. Виховання культури дозвілля підлітків у позаурочній та позашкільній 

діяльності засобами педагогічної анімації: 13.00.07 – теорія і методика виховання /  

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата пед. наук. –  К., 2013.  

б/н (ІПСП) 

38 

Сичов С О. Теоретико-методичні засади прилучення студентської молоді до цінностей 

фізичної культури: 13.00.07 – теорія і методика виховання / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук – К., 2011. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Сігова А.Г. Педагогічні умови формування громадянської позиції студентської молоді: 

13.00.07 – теорія і методика виховання / Автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук. – Луганськ, 2008 – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 
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Сіліна Г.О. Педагогічні умови формування психосоціальної компоненти здоров’я молодших 

школярів: 13.00.07 – теорія і методика виховання / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К.,  2008. – друк. вар. (3 екз.) 

б/н (ІПСП) 

38 

Скрипник С.В. Формування ціннісного ставлення до природи в учнів старших класів сільської 

загальноосвітньої школи: 13.00.07 – теорія і методика виховання / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – Миколаїв, 2010. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Солопчук Д.М. Формування здорового способу життя молодших підлітків у позаурочній 

фізкультурно-спортивній роботі: 13.00.07 – теорія і методика виховання / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 2007 – друк. вар. 

(2 екз.) 

б/н (ІПСП) 

38 

Стаднік Н.В. Виховання відповідальності у дітей шестирічного віку у взаємодії сім’ї та 

школи:13.00.07 – теорія і методика виховання / Автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 2009 – друк. вар. (3 екз.) 

б/н (ІПСП) 

38 

Стародубцева І.В.  Формування у підлітків соціального досвіду в умовах дитячого 

оздоровчого центру: 13.00.07 – теорія і методика виховання / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 2010 .- друк.вар. (3 екз.) 

б/н (ІПСП) 

38 

Стежко Ю.Г. Формування сенсожиттєвих ціннісних орієнтацій старшокласників у процесі 

вивчення суспільствознавчих дисциплін: 13.00.07 – теорія і методика виховання / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 2004. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Стецько І. І. Виховання альтруїзму у старшокласників: 13.00.07 – теорія і методика виховання 

/ Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 

2011– друк. вар. (2 екз.)  

б/н (ІПСП) 

38 

Страшний В.І. Виховання учнів початкових класів загальноосвітньої школи на родинних 

традиціях українського народу: 13.00.07 – теорія і методика виховання / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 2004.- друк.вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Стрілько В.В. Формування естетичних смаків старшокласників у позакласній роботі 

загальноосвітньої школи: 13.00.07 – теорія і методика виховання / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 2010 .- друк.вар. (2 екз.) 

б/н (ІПСП) 

38 

Сургай С.О. Естетичне виховання студентської молоді засобами масової інформації: 13.00.07 

– теорія і методика виховання / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 
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кандидата педагогічних наук – Луганськ, 2010. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Сурженко О.П. Виховання щасливої дитини в сучасній німецькій сім’ї: 13.00.07 – теорія і 

методика виховання / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук – Луганськ, 2010. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Сурмяк Ю.Р. Взаємодія вищих професійних училищ та органів у правовому вихованні учнів: 

13.00.07 – теорія і методика виховання / Автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук – Дрогобич, 2009. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Тернопільська В.І. Система виховання соціально-комунікативної культури учнів 

загальноосвітньої школи у позаурочний час : 13.00.07 – теорія і методика виховання / 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук – Київ, 

2009.- друк.вар. (2 екз.) 

б/н (ІПСП) 

38 

Тихенко Л. В. Формування творчих здібностей старшокласників у процесі дослідницької 

діяльності в малій академії наук України: 13.00.07 – теорія і методика виховання / 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 

2008– друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Токман А. А. Педагогічні засади формування моральних якостей курсантів навчальних 

закладів МВС України: 13.00.07 – теорія і методика виховання / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 2011. – друк. вар. (2 екз.) 

б/н (ІПСП) 

38 

Топчій І. В. Профілактика вживання підлітками психоактивних речовин у навчально-

виховному процесі загальноосвітньої школи: 13.00.07 – теорія і методика виховання / 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 

2011. – друк. вар. (2 екз.) 

б/н (ІПСП) 

38 

Троценко Т.Ю. Формування моральних якостей учнів 3-4 класів у процесі туристсько-

краєзнавчої діяльності: 13.00.07 – теорія і методика виховання / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 2009– друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Туляєв В. В.  Організаційно-педагогічні умови підготовки старшокласників до професійного 

самовизначення у спеціалізованих загальноосвітніх навчальних закладах художнього 

профілю: 13.00.07 – теорія і методика виховання / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 2008 – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Удовицька С.В. Виховання гідності молодших підлітків у позаурочній діяльності 
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загальноосвітньої школи: 13.00.07 – теорія і методика виховання / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 2010 – друк. вар. (3 екз.) 

б/н (ІПСП) 

38 

Ульянова В.С. Виховання емоційної сфери молодших школярів засобами театрального 

мистецтва: 13.00.07 – теорія та методика виховання / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук – Харків, 2011. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Ушаков А.С. Виховання культури вчинку у студентської молоді у позааудиторній роботі 

вищого навчального закладу: 13.00.07 – теорія і методика виховання / Автореферат дисертації 

на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – Луганськ, 2008. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Федоренко С. В. Виховання естетичної культури у старшокласників середніх спеціалізованих 

шкіл мистецтв Великої Британії: 13.00.07 – теорія і методика виховання / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 2011.- друк.вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Федун Л. М. Формування у старшокласників професійних домагань у процесі вивчення 

предметів гуманітарного циклу: 13.00.07 – теорія і методика виховання  /  Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук . – К., 2013. (2 прим.)  

– друк. вар.  

б/н (ІПСП) 

38 

Феуєрман В.В. Формування естетичної культури старших підлітків на заняттях спортивними 

іграми в умовах слідчих ізоляторів кримінально-виконавчої служби України: 13.00.07 – теорія 

і методика виховання / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук – Тернопіль, 2009. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Форостюк І.В. Розвиток творчого потенціалу студентської молоді засобами українського 

народного мистецтва:  13.00.07 – теорія і методика виховання / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – Луганськ, 2010. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Фурсенко Т.Ф. Формування ціннісних орієнтацій підлітків у галузі музичної культури в 

позашкільних навчальних закладах: 13.00.07 – теорія і методика виховання / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 2005– друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Харькова Н.М. Полікультурне виховання молодших школярів у позакласній роботі: 13.00.07 – 

теорія і методика виховання / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук – Луганськ, 201038 

б/н (ІПСП) 

38 
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Хмизова О.В. Формування лідерської позиції у молодших школярів у позаурочній діяльності : 

13.00.07 – теорія і методика виховання / Автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук – К., 2010 . – друк. вар. (2 екз.) 

б/н (ІПСП) 

38 

Хоптяна О.В. Правове виховання учнів 5-6 класів у навчально-виховному процесі шкіл-

інтернатів: 13.00.07 – теорія і методика виховання / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 2009 – друк. вар. (3 екз.) 

б/н (ІПСП) 

38 

Хорошенюк А.П. Формування політичної структури старшокласників на уроках 

суспільствознавчого циклу: 13.00.07 – теорія і методика виховання / Автореферат дисертації 

на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 2004– друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Чепурна В.О. Формування політичної культури студентів коледжу у процесі культурологічної 

підготовки: 13.00.07 – теорія і методика виховання / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук – Луганськ, 2009. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Червонецька С.С. Виховання в сім’ї моральних якостей дітей молодшого шкільного віку 

засобами природи у Великій Британії: 13.00.07 – теорія і методика виховання / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – Луганськ, 2009. – 

друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Черкашина Т.В. Формування культури взаємин між викладачами і студентами у навчально-

виховному процесі технікуму: 13.00.07 – теорія та методика виховання / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – Луганськ, 2008. – 

друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Чернишова К.Г. Формування громадянської позиції майбутніх економістів у навчально-

виховному процесі університеті: 13.00.07 – теорія і методика виховання / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – Луганськ, 2009. – 

друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Чиренко Н. В. Виховання власної гідності підлітків у дитячому об’єднанні : 13.00.07 – теорія і 

методика виховання / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук. – К., 2012. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Чорней І. Д. Формування готовності студентів до інноваційної виховної діяльності з 

молодшими школярами у процесі педагогічної практики : 13.00.07 – теорія і методика 

виховання / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних 

наук. – К., 2012. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 
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38 

Шабдінов М.Л. Формування професійного самовизначення старшокласників у процесі 

технологічної підготовки: 13.00.07 – теорія і методика виховання / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 2010. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Шамич О. М. Формування громадської активності молодших підлітків у дитячих спортивних 

об’єднаннях за місцем проживання: 13.00.07 – теорія і методика виховання / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 2011. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Шевченко А.М. Гендерне виховання молодших школярів засобами фольклору в умовах 

полікультурного регіону: 13.00.07 – теорія і методика виховання / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – Луганськ., 2009. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Шевчук І.В. Студентська академічна група як об’єкт виховання на початковому етапі 

навчання у вищих економічних навчальних закладах: 13.00.07 – теорія і методика виховання / 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 

2010– друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Шевчук К.Д. Формування у молодших школярів ціннісного ставлення до рідного краю: 

13.00.07 – теорія і методика виховання / Автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 2009– друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Шиян Т.В. Формування відповідальності старшокласників у процесі факультативних занять 

гуманітарного профілю в загальноосвітніх навчальних закладах : 13.00.07 – теорія і методика 

виховання / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних 

наук – Миколаїв, 2009. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Язиков О. І. Особистісно орієнтована виховна система приватної загальноосвітньої школи : 

13.00.07 – теорія і методика виховання / Автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 2012. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Яківчук Г. В.  Виховання творчої особистості майбутнього вчителя музики в процесі вивчення 

українського фольклору: 13.00.07 – теорія і методика виховання / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 2009– друк. вар. (2 екз.) 

б/н (ІПСП) 

38 

Яшник С.В. Педагогічні умови виховання кулльтури міжстатевих стосунків у студентів вищих 

навчальних закладів: 13.00.07 – теорія і методика виховання / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 2006. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 
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Ященко Е.М. Формування комунікативної культури студентів у навчально-виховному процесі 

вищих навчальних закладів економічного профілю: 13.00.07 – теорія і методика виховання / 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 2010 

– друк. вар. (2 екз.) 

б/н (ІПСП) 

 

13.00.08 – дошкільна педагогіка 

38 

Аблітарова А.Р. Особливості статево рольової соціалізації дошкільників різних етнічних груп: 

13.00.08 – дошкільна педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук. – К., 2010. – друк. вар. (2 екз.) 

б/н (ІПСП) 

38 

Абрамовських Н.В. Концепція адаптивної системи підготовки майбутніх соціальних педагогів 

до професійної діяльності: 13.00.08 – теорія та методика професійної освіти / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук. – Челябінськ, 2010. – 

елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Абубакаров З. Г. Оптимизация процесса социализации молодежи в системе гражданского 

воспитания (на материале Чеченской Республики): 13.00.08 – теория и методика 

профессионального образования  /  Автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук. – Махачкала, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Авчіннікова С.О. Професійна підготовка спеціалістів соціальної роботи до формування 

здорового способу життя клієнтів: 13.00.08 – теорія та методика  професійної освіти / 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук. – М., 2010. 

– елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Акиншина И. Б. Особенности развития студенческого самоуправления в ВУЗах Германии: 

13.00.08 – теория и методика профессионального образования  /  Автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – Белгород, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Александров А. А. Формирование профессиональной компетентности взаимодействия со 

средствами массовой информации у будущих специалистов по социальной работе: 13.00.08 – 

теория и методика профессионального образования  /  Автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата педагогических наук. – Калининград, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Александрова Н. Г. Организационно-педагогические условия модернизации средних 

профессиональных учебных заведений в региональной системе педагогического образования: 

13.00.08 – теория и методика профессионального образования  /  Автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – Краснодар, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 



1215 

 

Алексєєнко-Лемовська Л.В. Збагачення словника дітей старшого дошкільного віку в 

театрально-ігровій діяльності: 13.00.08 – дошкільна педагогіка / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – Одеса, 2009– друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Амельченко Т. В. Формирование профессиональной компетентности работника социальной 

сферы в региональных социально-экономических условиях: 13.00.08 – теория и методика 

профессионального образования  /  Автореферат диссертации на соискание ученой степени 

доктора педагогических наук. – Чита, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Амирова Л. А. Развитие профессиональной мобильности педагога в системе дополнительного 

образования : 13.00.08 – теория и методика профессионального образования  /  Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени доктора педагогических наук. –  Уфа,  2009. – елек. 

вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Анисимова Н. А. Формирование профессиональной мобильности у студентов ВУЗа в процессе 

изучения общепрофессиональных дисциплин: 13.00.08 – теория и методика 

профессионального образования  /  Автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук. – Челябинск, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Аніщук А. М. Педагогічні умови оптимізації процесу мовленнєвого самовираження 

дошкільників різної статі: 13.00.08 – дошкільна педагогіка / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 2008 – друк. вар. 

б/н  (ІПСП) 

38 

Антропова А. Ю. Формирование ценностного отношения к педагогической профессии у 

студентов педагогического колледжа: 13.00.08 – теория и методика профессионального 

образования  /  Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук. –  Магнитогорск,  2009. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Ануфрієва Д.Ю. Розвиток особистого досвіду педагога в процесі його професійної підготовки: 

13.00.08 – теорія та методика  професійної освіти / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня доктора педагогічних наук. – М., 2010. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Артемова Ю. В.  Формирование конкурентоспособности будущего журналиста в 

образовательном процессе университета: 13.00.08 – теория и методика профессионального 

образования  /  Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук. – Елец, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Бабенко Н. Л. Развитие социально-личностной компетентности будущего учителя в процессе 

изучения педагогических дисциплин в ВУЗе: 13.00.08 – теория и методика профессионального 
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образования  /  Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук. – Волгоград, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Бакиева Э. В. Формирование потребности в профессиональной самореализации у студентов 

технического вуза: 13.00.08 – теория и методика профессионального образования  /  

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. –  

Шуя, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Бєбєнін В.Г. Освітня діяльність як засіб виправлення та наступної соціальної адаптації 

засуджених до позбавлення свободи: 13.00.08 – теорія та методика  професійної освіти / 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук. –М., 2008. 

– елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Бєлєнька Г. В. Теоретико-методичні засади формування професійної компетентності 

вихователів дошкільних навчальних закладів в умовах ступеневої підготовки: 13.00.08 – 

дошкільна педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук – К., 2012– друк. вар. 

б/н  (ІПСП) 

38 

Бережная Г. С. Формирование конфликтологической компетентности педагогов 

общеобразовательной школы: 13.00.08 – теория и методика профессионального образования  /  

Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора педагогических наук. –  

Калининград, 2009. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Бессарабова Ю. В.   Подготовка студентов с ограниченными возможностями здоровья к 

жизнедеятельности в условиях рекреационной среды вуза : 13.00.08 – теория и методика 

профессионального образования  /  Автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук. –  Краснодар , 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Божедомова С. В.  Формирование готовности студентов к использованию 

здоровьесберегающих технологий в профессиональной деятельности (на примере подготовки 

учителей начальных классов): 13.00.08 – теория и методика профессионального образования  /  

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. –  

Тольятти, 2011. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Бочарникова Н. А.  Формирование  профессиональной культуры социального работника в 

образовательном пространстве университета : 13.00.08 – теория и методика 

профессионального образования  /  Автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук. –  Чита, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 
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Бутакова О.А. Теорія і дидактика безперервної здоров’яформуючої освіти в системі 

підвищення кваліфікації: 13.00.08 – теорія та методика  професійної освіти / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук. – Оренбург, 2010. – 

елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Ваганова Н. О. Развитие профессионально-педагогических компетенций преподавателей 

профессионального цикла средних специальных учебных заведений: 13.00.08 – теория и 

методика профессионального образования  /  Автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук. – Новосибирск, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Васильева Т. В. Подготовка будущих учителей в педагогическом ВУЗе к оказанию помощи 

старшеклассникам в выборе профессии: 13.00.08 – теория и методика профессионального 

образования  /  Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук. – Шуя, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Ведешкина Л. А. Методика организации учебно-познавательной деятельности студентов в 

условиях индивидуализации обучения в ВУЗе: 13.00.08 – теория и методика 

профессионального образования  /  Автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук. – Тамбов, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Вербицкая С. А. Формирование культуры толерантности будущего специалиста в 

деятельности куратора студенческой группы: 13.00.08 – теория и методика 

профессионального образования  /  Автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук. – Белгород, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Воробьева В. В. Педагогические условия и механизмы формирования ценностных ориентаций 

студентов колледжа на профессиональную образованность: 13.00.08 – теория и методика 

профессионального образования  /  Автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук. – Ставрополь, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Врочинська Л. І. Виховання гуманної поведінки дітей старшого дошкільного віку у процесі 

взаємодії дошкільного навчального закладу і сімї: 13.00.08 – дошкільна педагогіка / 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 2008 

– друк. вар. (2 екз.) 

б/н  (ІПСП) 

38 

Газіна І.О. Формування першооснов національної самосвідомості у дітей старшого 

дошкільного віку засобами української народної музики: 13.00.08 – дошкільна педагогіка / 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 

2008– друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 
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Гайдукова С. С. Формирование социально-организационной компетентности будущих 

педагогов во внеаудиторной воспитательной работе вуза: 13.00.08 – теория и методика 

профессионального образования  /  Автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук. – Краснодар, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Гладилина И. П. Педагогическая технология развития творческой одаренности молодежи в 

высшей школе: 13.00.08 – теория и методика профессионального образования  /  Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени доктора педагогических наук. – М., 2009. – елек. 

вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Глазырина Л. А. Подготовка будущего учителя к взаимодействию с ВИЧ-инфицированными 

учащимися: 13.00.08 – теория и методика профессионального образования  /  Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. –  Челябинск, 2012. 

– елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Гнатишина О. О. Компетентнісно орієнтоване управління підготовкою педагогів професійної 

освіти в закладах вищої освіти: 13.00.08 – теорія та методика  професійної освіти / 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук. – 

Челябінськ, 2008. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Голикова С. Н. Развитие гражданской идентичности педагогов в процессе непрерывного 

профессионального образования: 13.00.08 – теория и методика профессионального 

образования  /  Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук. – Омск, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Горбунов А. И. Формирование профессиональной компетентности в области информационной 

безопасности у будущих экономистов в условиях вузовского образования: 13.00.08 – теория и 

методика профессионального образования  /  Автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук. – Йошкар-Ола, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Грабчук К. М. Организационно-методическое сопровождение формирования 

профессиональной компетентности будущего специалиста по социальной работе: 13.00.08 – 

теория и методика профессионального образования  /  Автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата педагогических наук. – Владикавказ, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Грама Г.П. Підготовка майбутніх вихователів до формування елементарних математичних 

уявлень у дітей: 13.00.08 – дошкільна педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – Одеса, 2010– друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 
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Гришина І.В. Професійна компетентність директора школи: теорія і практика формування: 

13.00.08 – дошкільна педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

доктора педагогічних наук – Санкт-Петербург, 2004– друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Гугкаев А. Э. Педагогические условия социально-профессиональной адаптации обучающихся 

учреждений начального профессионального образования: 13.00.08 – теория и методика 

профессионального образования  /  Автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук. – Кемерово, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Гуцев О. В. Подготовка работников пенитенциарной системы к деятельности по 

ресоциализации осужденных: 13.00.08 – теория и методика профессионального образования  /  

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – 

Владимир, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Даль Л. В. Развитие готовности студентов к социально-педагогическому проектированию в 

процессе профессионально ориентированной волонтерской деятельности: 13.00.08 – теория и 

методика профессионального образования  /  Автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук. – Нижний Новгород, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Данилова З.Г. Професіоналізація і ре соціалізація дітей-сиріт в системі початкової і середньої 

профосвіти: 13.00.08 – теорія та методика професійної освіти / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук. – М., 2009. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Дементьева Е. Б. Формирование социальной компетентности студентов педагогического 

колледжа: 13.00.08 – теория и методика профессионального образования  /  Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – Санкт-Петербург, 

2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Дементьева М. А. Становление профессиональной позиции будущего учителя начальных 

классов в ходе педагогической практики: 13.00.08 – теория и методика профессионального 

образования  /  Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук. – Саратов, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Демченко С. Г. Формирование гендерной культуры у студентов как средство гуманизации 

образовательной среды аграрного вуза: 13.00.08 – теория и методика профессионального 

образования  /  Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук. – Комсомольск-на-Амуре, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Демчук А. В. Формирование профессиональной толерантности будущих учителей к детям с 

ограниченными возможностями здоровья: 13.00.08 – теория и методика профессионального 
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образования  /  Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук. – Йошкар-Ола, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Долгушина Н. А. Формирование профессионально-ценностных ориентаций будущих 

бакалавров профессионального обучения: 13.00.08 – теория и методика профессионального 

образования  /  Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук. – Красноярск, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Драгунова О. Н. Формирование мотивационно-ценностного отношения будущих социальных 

педагогов к профессиональной деятельности: 13.00.08 – теория и методика 

профессионального образования  /  Автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук. – М., 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Дубаков А. В. Формирование коммуникативной компетентности студентов педвуза 

посредством ситуационных задач: 13.00.08 – теория и методика профессионального 

образования  /  Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук. –  Магнитогорск,  2009. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Дугаров А. Л. Социальное партнерство как фактор модернизации профессионального 

образования в регионе: 13.00.08 – теория и методика профессионального образования  /  

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – 

Чита, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Дюжакова М. В. Педагогическое образование в условиях развития миграционных процессов ( 

на материале России и США): 13.00.08 – теория и методика профессионального образования  /  

Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора педагогических наук. –  

Санкт-Петербург,  2009. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Елагина Л. В. Формирование культуры профессиональной деятельности будущего 

специалиста на основе компетентностного подхода (методология, теория, практика): 13.00.08 

– теория и методика профессионального образования  /  Автореферат диссертации на 

соискание ученой степени доктора педагогических наук. –  Челябинск, 2009. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Ефименко А. А. Профессиональное самоопределение учащихся вечерней школы 

пенитенциарного учреждения на основе практико-ориентированного обучения (на примере 

предмета физика) : 13.00.08 – теория и методика профессионального образования  /  

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – 

Томск, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 



1221 

 

Журавлева О. П. Воспитание профессионально значимых качеств будущего педагога в 

образовательном процессе ВУЗа : 13.00.08 – теория и методика профессионального 

образования  /  Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук. – Красноярск, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Журко В. Н. Педагогическое обеспечение процесса формирования рефлексивных умений у 

будущих социальных работников на этапе вузовского обучения : 13.00.08 – теория и методика 

профессионального образования  /  Автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук. – М., 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Замерченко Н. И. Формирование PR-компетенции бакалавров в условиях ВУЗа как средство 

повышения конкурентоспособности педагога: 13.00.08 – теория и методика 

профессионального образования  /  Автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук. – М., 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Зачиняева Е. Ф. Образовательные волонтерские практики как фактор профессиональной 

идентификации студентов (на примере подготовки будущих логопедов): 13.00.08 – теория и 

методика профессионального образования  /  Автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук. – Владивосток, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Зотова І. В. Формування мовленнєвого спілкування дошкільників у різновіковому дитячому 

колективі: 13.00.08 – дошкільна педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук. – Одеса, 2011– друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Зыкова Г. В. Компетентностный подход в обеспечении качества подготовки учителя к 

использованию современных компьютерных технологий в системе дополнительного 

образования: 13.00.08 – теория и методика профессионального образования  /  Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. –  М., 2011. – елек. 

вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Иванова Е. А. Формирование профессиональной готовности социальных педагогов в процессе 

изучения историко-педагогических знаний: 13.00.08 – теория и методика профессионального 

образования  /  Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук. – Чита, 2011. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Игнатьева Е. Ю. Совершенствование образовательного процесса в современном ВУЗе: 

13.00.08 – теория и методика профессионального образования  /  Автореферат диссертации на 

соискание ученой степени доктора педагогических наук. –  Великий Новгород, 2009. – елек. 

вар. 

б/н (ІПСП) 

38 
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Ильясов Е. П. Современная модель сопровождения профессионального выбора студентов: 

13.00.08 – теория и методика профессионального образования  /  Автореферат диссертации на 

соискание ученой степени доктора педагогических наук. – М., 2010. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Исамулаева Ю. А. Социальное партнёрство академических групп как средство формирования 

коммуникативных умений студентов: 13.00.08 – теория и методика профессионального 

образования  /  Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук. – Киров, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Искакова И. Р. Формирование ценностных ориентаций студентов – будущих психологов в 

процессе профессионализации (на материале вузов Республики Казахстан): 13.00.08 – теория 

и методика профессионального образования  /  Автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук. – Казань, 2011. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Кадирова Л.І. Моральне виховання дітей старшого дошкільного віку на традиціях 

етнопедагогіки кримських татар: 13.00.08 – дошкільна педагогіка / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – Одеса, 2009. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Камоза Т.Л. Концепція загальнопрофесійної підготовки бакалавра: 13.00.08 – теорія та 

методика  професійної освіти / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора 

педагогічних наук. – Чіта, 2010. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Капитонова Н. В. Формирование экономической культуры работников социальной сферы в 

образовательной среде ВУЗа: 13.00.08 – теория и методика профессионального образования  /  

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – 

Чита, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Кардашевский А. И. Формирование профессиональных здоровьесберегающих компетенций у 

студентов – будущих операторов сложных технических систем: 13.00.08 – теория и методика 

профессионального образования  /  Автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук. – Самара, 2011. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Карелова И. М. Формирование компетентности педагога-организатора в проектировании 

игровой досуговой программы: 13.00.08 – теория и методика профессионального образования  

/  Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – 

Санкт-Петербург, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Каримов В. Р. Развитие волонтерской компетенции студентов педагогических вузов: 13.00.08 

– теория и методика профессионального образования  /  Автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – Тула, 2011. – елек. вар. 
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б/н (ІПСП) 

38 

Карнаух Л.П. Виховання безпечної поведінки дітей дошкільного віку в соціальному 

середовищі: 13.00.08 – дошкільна педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 2010 .– друк. вар. (3 екз.) 

б/н (ІПСП) 

38 

Кашликова Т. В. Формирование полифункциональной профессиональной готовности 

специалиста к социальной работе с семьей: 13.00.08 – теория и методика профессионального 

образования  /  Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук. – М., 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Кичигина Т. С. Социализация детей-сирот в условиях профессионального колледжа: 13.00.08 

– теория и методика профессионального образования  /  Автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – М., 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Кленина А. Н. Педагогическое обеспечение социально-профессиональной адаптации 

студентов-дизайнеров на начальных этапах трудоустройства: 13.00.08 – теория и методика 

профессионального образования  /  Автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук. – Владивосток, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Козлова И. Ю. Совершенствование готовности социального работника к субъект-субъектному 

взаимодействию в процессе повышения квалификации: 13.00.08 – теория и методика 

профессионального образования  /  Автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук. – М., 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Кокорина О. Р. Здоровьесбережение личности в условиях высшего педагогического 

образования: 13.00.08 – теория и методика профессионального образования  /  Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени доктора педагогических наук. – М., 2012. – елек. 

вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Колоскова И. В, Формирование диалогической позиции будущего учителя в процессе 

преподавания педагогических дисциплин в вузе: 13.00.08 – теория и методика 

профессионального образования  /  Автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук. – Волгоград, 2011. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Кондакова Е. П. Формирование готовности будущего учителя начальных классов к 

использованию средств музейной педагогики: 13.00.08 – теория и методика 

профессионального образования  /  Автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук. –  Белгород, 2011. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 



1224 

 

Конова Е. В. Развитие социальной креативности будущих специалистов по работе с 

молодежью в образовательной среде ВУЗа: 13.00.08 – теория и методика профессионального 

образования  /  Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук. – Тула, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Коняхина Ю. С. Проектирование и реализация технологии закрепления профессионального 

выбора будущих специалистов по социальной работе: 13.00.08 – теория и методика 

профессионального образования  /  Автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук. – Тольятти, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Крайник В. Л. Формирование культуры учебной деятельности будущего педагога: 13.00.08 – 

теория и методика профессионального образования  /  Автореферат диссертации на соискание 

ученой степени доктора педагогических наук. –  Барнаул, 2008. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Кузнєцов В. Ф. Сучасна концепція і модель розвитку вищої професійної освіти в умовах 

малого міста: 13.00.08 – теорія та методика  професійної освіти / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук. – Тольятті, 2007. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Кукулин С. С. Формирование социально-педагогической компетентности будущего педагога 

для работы с учащимися – учасниками неформальных молодежных объединений : 13.00.08 – 

теория и методика профессионального образования  /  Автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата педагогических наук. – Елец, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Лавская Н. С. Формирование социальной компетентности у будущих педагогов-дефектологов: 

13.00.08 – теория и методика профессионального образования  /  Автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – М., 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Ларіонова І.А. Інтегративні тенденції у професійній підготовці спеціалістів соціальної сфери: 

13.00.08 – теорія та методика  професійної освіти / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня доктора педагогічних наук. – М., 2009. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Лихашерстная Ю. О. Мониторинг качества курсовой подготовки в системе повышения 

квалификации педагогов: 13.00.08 – теория и методика профессионального образования  /  

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – 

Ижевск,  2011. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Максименко Е. В. Формирование готовности будущих специалистов по социальной работе к 

инновациям в профессиональной деятельности: 13.00.08 – теория и методика 

профессионального образования  /  Автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук. – Калининград, 2011. – елек. вар. 
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б/н (ІПСП) 

38 

Маринич Е. Е. Формирование профессионально-педагогической компетентности будущего 

учителя-логопеда в вузе: 13.00.08 – теория и методика профессионального образования   /  

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – 

Шуя, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Марінченко К.А. Формування компетентності професіонально-особистісного 

самовдосконалення майбутніх викладачів фізичної культури у вузі: 13.00.08 – теорія та 

методика  професійної освіти / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук. – Орел, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Мартиненко О.В. Педагогічні умови формування хореографічних умінь дітей 5-6 років у 

дошкільних закладах: 13.00.08 – дошкільна педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 2005– друк. вар. (2 екз.) 

б/н (ІПСП) 

38 

Мациева Ф. Х. Формирование готовности студентов педагогического колледжа к 

профессиональному самообразованию: 13.00.08 – теория и методика профессионального 

образования   /  Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук. – Махачкала, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Мезинов В. Н. Формирование конкурентоспособности будущего учителя в образовательном 

процессе университета: 13.00.08 – теория и методика профессионального образования  /  

Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора педагогических наук. –  Елец, 

2009. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Минеева О. А. Развитие профессионально-педагогического мышления будущих учителей-

логопедов в процессе изучения дисциплин предметной подготовки в ВУЗе: 13.00.08 – теория и 

методика профессионального образования   /  Автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук. – Тула, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Морева Н. А. Конструирование содержания и технология подготовки преподавателей 

дошкольной педагогики и психологии: 13.00.08 – теория и методика профессионального 

образования  /  Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

педагогических наук. – М., 2009. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Морозов Н. И.  Организационно-педагогические условия организации интегрированного 

начального и среднего профессионального образования в техникуме: 13.00.08 – теория и 

методика профессионального образования   /  Автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук. – Чебоксары, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 
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38 

Мпатова Е. Р. Формирование социально-профессиональной мобильности студентов вуза: 

13.00.08 – теория и методика профессионального образования  /  Автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – Шуя, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Муртаева И. И. Формирование в ВУЗе информационной культуры специалистов в области 

социальной работы: 13.00.08 – теория и методика профессионального образования   /  

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – М., 

2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Науменко Т.С. Екологічне виховання дітей старшого дошкільного віку засобами авторської 

казки: 13.00.08 – дошкільна педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук – К., 2008 – друк. вар. (2 екз.) 

б/н (ІПСП) 

38 

Непорожняя Г. Б. Формирование профессионально-нравственной культуры будущего 

воспитателя дошкольного образовательного учреждения в педагогическом колледже: 13.00.08 

– теория и методика профессионального образования  /  Автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – Белгород, 2011. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Низиков М. А. Развитие теории и практики профессиональной подготовки студентов 

гуманитарных ВУЗов Росийской Федерации: 13.00.08 – теория и методика профессионального 

образования  /  Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

педагогических наук. – М., 2010. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Никитина Н. Б. Становление профессионализма педагога-психолога в работе с детьми 

дошкольного и младшего школьного возраста : 13.00.08 – теория и методика 

профессионального образования   /  Автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук. – Чита, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Никульников А. Н. Формирование профессиональной компетентности будущего педагога к 

работе в системе дополнительного образования : 13.00.08 – теория и методика 

профессионального образования   /  Автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук. – Новокузнецк, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Норкина Е. Л. Подготовка будущих педагогов-дефектологов к использованию компьютерных 

технологий обучения в профессиональной деятельности : 13.00.08 – теория и методика 

профессионального образования  /  Автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук. – Йошкар-Ола, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 
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Олійник Л.М. Формування уявлень про властивості і співвідношення предметів у дітей 

раннього віку: 13.00.08 – дошкільна педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 2004. – друк. вар. (2 екз.) 

б/н (ІПСП) 

38 

Павлюк Т. О. Навчання дітей старшого дошкільного віку лічби з використанням комп’ютера : 

13.00.08 – дошкільна педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук – К., 2012 – друк. вар. 

б/н  (ІПСП) 

38 

Панкратова Н. Е. Развитие профессиональной компетентности специалиста учреждения 

социального обслуживания в процессе повышения квалификации: 13.00.08 – теория и 

методика профессионального образования  /  Автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук. – Оренбург, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Панкратова Т. Б. Сетевое взаимодействие учреждений высшего профессионального 

образования и службы занятости по адаптации выпускников на рынке труда: 13.00.08 – теория 

и методика профессионального образования  /  Автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук. – Томск, 2011. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Панова Е.А. Развитие профессиональной культуры учителя изобразительного искусства в 

процессе повышения квалификации: 13.00.08 – теория и методика профессионального 

образования  /  Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук. – Ярославль,  2011. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Перегонцева Т. В. Аттестация как фактор социализации педагогических работников: 13.00.08 

– теория и методика профессионального образования  /  Автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – Омск, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Пермяков О. Е. Развитие систем оценки качества подготовки специалистов: 13.00.08 – теория 

и методика профессионального образования  /  Автореферат диссертации на соискание ученой 

степени доктора педагогических наук. –  Санкт-Петербург, 2009. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Петраков И. Г. Развитие инновационной деятельности в учреждении высшего 

профессионального образования: 13.00.08 – теория и методика профессионального 

образования  /  Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук. – М., 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Плеханов А. А. Формирование готовности будущих педагогов к развитию у учащихся 

культуры потребления медиаинформации: 13.00.08 – теория и методика профессионального 

образования  /  Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук. – М., 2011. – елек. вар. 
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б/н (ІПСП) 

38 

Половіна О.А. Формування естетичного ставлення до природи засобами образотворчого 

мистецтва у старших дошкільників (на матеріалі ознайомлення з пейзажним живописом): 

13.00.08 – дошкільна педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук – К., 2007 – друк. вар. (2 екз.) 

б/н (ІПСП) 

38 

Пономарев А. В. Социально-педагогическая функция ВУЗа в воспитании современного 

специалиста: 13.00.08 – теория и методика профессионального образования  /  Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени доктора педагогических наук. –  Екатеринбург,  

2009. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Попова Г.Г. Конструювання інтегрованого змісту освітніх програм в закладах системи 

початкової професійної освіти: 13.00.08 – теорія та методика  професійної освіти / 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – 

Владивосток, 2011. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Попова Н. Ю. Педагогічні умови статевого виховання старших дошкільників в дошкільних 

навчальних закладах: 13.00.08 – дошкільна педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – Одеса, 2011– друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Прожирова Т. И. формирование региональной организационно-педагогической структуры 

повышения квалификации учителей школ с профильным обучением (в условиях Крайнего 

Севера): 13.00.08 – теория и методика профессионального образования  /  Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – М., 2011. – елек. 

вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Пушкарева Т. В. Интериоризация профессионально-ориентированных знаний социальными 

педагогами в процессе обучения в ВУЗе: 13.00.08 – теория и методика профессионального 

образования  /  Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

педагогических наук. – М., 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Раджабов Х. Ш. Педагогические условия подготовки будущего учителя к формированию 

здорового образа жизни младших школьников: 13.00.08 – теория и методика 

профессионального образования  /  Автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук. – Махачкала, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Резинкина Л. В. Становление муниципального ресурсного центра практикоориентированного 

обучения педагогов на безе инновационной школы: 13.00.08 – теория и методика 

профессионального образования   /  Автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук. – Великий Новгород, 2012. – елек. вар. 
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б/н (ІПСП) 

38 

Рыбалева И. А. Формирование готовности учителей к исследовательской деятельности в 

процессе непрерывного педагогического образования: 13.00.08 – теория и методика 

профессионального образования   /  Автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук. – Комсомольск-на-Амуре, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Самарцева Є.Г. Формування професійної готовності майбутніх педагогів до інклюзивної 

освіти дітей дошкільного віку: 13.00.08 – теорія та методика  професійної освіти / 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – Орел, 

2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Сараева А. А. Формирование готовности будущих учителей к проэктной деятельности в 

образовательном учреждении: 13.00.08 – теория и методика профессионального образования  /  

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – 

Самара, 2011. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Світлична С.П. Виховання ціннісного ставлення до себе у старших дошкільників засобами 

народної педагогіки Слобожанщини: 13.00.08 – дошкільна педагогіка / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 2010– друк. вар. 

(2 екз.) 

б/н (ІПСП)  

38 

Сеитова Р. С. Формирование коммуникативно-управленческой компетентности у студентов 

педагогических вузов: 13.00.08 – теория и методика профессионального образования  /  

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – 

Челябинск, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Селенков А. Н. Формирование профессиональной компетентности будущих специалистов 

металлообрабатывающих профессий в условиях ресурсного центра колледжа: 13.00.08 – 

теория и методика профессионального образования  /  Автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата педагогических наук. – М., 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Семчук С. І. Особливості впливу засобів масової інформації на соціалізацію дітей 

дошкільного віку: 13.00.08 – дошкільна педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – Одеса, 2010. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Серга М. Ю. Развитие научно-исследовательской мобильности аспирантов в системе 

подготовки кадров высшей квалификации: 13.00.08 – теория и методика профессионального 

образования (педагогические науки)  /  Автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук. – Омск, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 
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38 

Сергеев Ю. Н. Развитие инфокомуникационной компетентности учителя начальных классов в 

системе повышения квалификации: 13.00.08 – теория и методика профессионального 

образования   /  Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук. – Владикавказ, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Сергеева Б. В. Дидактическое обеспечение развития профессионально-познавательной 

активности будущего педагога начального образования: 13.00.08 – теория и методика 

профессионального образования   /  Автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук. – Краснодар, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Сергеева Н. Ю. Арт-педагогическое сопровождение профессиональной подготовки будущего 

учителя: 13.00.08 – теория и методика профессионального образования; 13.00.01 – общая 

педагогика, история педагогики и образования   /  Автореферат диссертации на соискание 

ученой степени доктора педагогических наук. –  Чебоксары, 2010. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Симонова А. А. Инновационно ориентированная подготовка к педагогическому менеджменту 

в непрерывном профессиональном образовании: 13.00.08 – теория и методика 

профессионального образования  /  Автореферат диссертации на соискание ученой степени 

доктора педагогических наук. – Уфа, 2011. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Склярова Т.В. Професійна підготовка соціальних педагогів в конфесійно-орієнтованих вищих 

навчальних закладах: 13.00.08 – теорія та методика  професійної освіти / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук. – М., 2008. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Слесарев Ю. В. Теория и методика формирования социальной компетентности и 

нравственности в высшем профессиональном образовании: 13.00.08 – теория и методика 

профессионального образования  /  Автореферат диссертации на соискание ученой степени 

доктора педагогических наук. – Санкт-Петербург,  2011. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Соколовська С.В.Особистісно орієнтований підхід у навчанні іноземної мови дітей шостого 

року життя: 13.00.08 – дошкільна педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук – К., 2005 – друк. вар. (2 екз.) 

б/н  (ІПСП) 

38 

Сорокопуд Ю. В. Развитие системы подготовки преподавателей высшей школы: 13.00.08 – 

теория и методика профессионального образования  /  Автореферат диссертации на соискание 

ученой степени доктора педагогических наук. –  М., 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

 38 

Суркова Т. В. Формирование готовности студентов педагогического колледжа к развитию 

речи у детей раннего возраста: 13.00.08 – теория и методика профессионального образования  
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/  Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – 

Тольятти, 2011. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Танаєва З.Р. Педагогічна концепція підготовки майбутніх юристів до роботи з неповнолітніми 

правопорушниками: 13.00.08 – теорія та методика  професійної освіти / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук. – Челябінськ, 2010. – 

елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Тихомирова О. В. Формирование профессиональной компетентности педагога в 

предшкольном образовании в условиях повышения квалификации: 13.00.08 – теория и 

методика профессионального образования  /  Автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук. –  Ярославль, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Толстых Ю. И. Развитие профессионального адаптационного потенциала будущего учителя в 

процессе изучения педагогических дисциплин в ВУЗе: 13.00.08 – теория и методика 

профессионального образования  /  Автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук. – Тула, 2011. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Торбеева А. П. Повышение профессионально-педагогической компетентности мастера 

производственного обучения в процессе профессиональной деятельности: 13.00.08 – теория и 

методика профессионального образования  /  Автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук. – Ижевск, 2011. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Трофименко А. Е. Развитие информационно-аналитической компетенции студентов в ВУЗе: 

13.00.08 – теория и методика профессионального образования  /  Автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук. –  Челябинск, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Трухина О. А. Организационно-педагогические условия развития готовности преподавателя 

ВУЗа к профессионально-личностному совершенствованию: 13.00.08 – теория и методика 

профессионального образования  /  Автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук. – Хабаровск, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Туктагулова М. Н. Профессиональная установка на педагогическую поддержку как фактор 

изменения речевой деятельности учителя: 13.00.08 – теория и методика профессионального 

образования  /  Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук. – Владивосток, 2011. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Тутолмин А. В. Становление и развитие творческой компетентности будущего учителя (на 

основе системного подхода) : 13.00.08 – теория и методика профессионального образования  /  
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Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора педагогических наук. –  

Чебоксары,  2009. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Тюлина О. А. Методическое сопровождение деятельности преподавателей ВУЗа в условиях 

перехода на уровневую систему высшего профессионального образования: 13.00.08 – теория и 

методика профессионального образования (педагогические науки) /  Автореферат диссертации 

на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – Санкт-Петербург,  2011. – 

елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Фадеева Т. Ю. Формирование педагогической толерантности будущих специалистов сферы 

образования: 13.00.08 – теория и методика профессионального образования  /  Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – Саратов, 2012. – 

елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Федотова В. С. Организация исследовательской деятельности студентов педагогических 

специальностей университета на основе праксиологического подхода: 13.00.08 – теория и 

методика профессионального образования (педагогические науки)  /  Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени доктора педагогических наук. –  Великий Новгород, 

2011. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Фейлинг Т. Б. Формирование профессиональных компетенций студентов вузов в 

интегрированной системе высшего и дополнительного образования: 13.00.08 – теория и 

методика профессионального образования (педагогические науки) /  Автореферат диссертации 

на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. –  Великий Новгород, 2012. – 

елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Фридман М. Ф. Подготовка педагогических работников в условиях модернизации 

профессионального образования (на примере Московской области): 13.00.08 – теория и 

методика профессионального образования  /  Автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук. – М., 2011. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Харавинина Л. Н. Сопровождение личностно-профессионального развития молодого педагога: 

13.00.08 – теория и методика профессионального образования  /  Автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук. –  Ярославль,  2011. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Худін А. М. Управління стійким розвитком освітнього процесу в університеті: 13.00.08 – 

теорія та методика  професійної освіти / Автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня доктора педагогічних наук. – М., 2008. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 
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Черняева М. Г. Профессиональная ориентация детей-сирот в условиях государственно-

общественного взаимодействия: 13.00.08 – теория и методика профессионального образования  

/  Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – 

Калининград, 2011. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Чмыхова Г. В. Подготовка педагогов в учреждениях дополнительного образования к 

обеспечению безопасности жизнедеятельности детей: 13.00.08 – теория и методика 

профессионального образования  /  Автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук. –  Шуя, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Чурсина А. С. Формирование готовности к профессиональному саморазвитию у студентов 

ВУЗа в процессе изучения психолого-педагогических дисциплин: 13.00.08 – теория и 

методика профессионального образования  /  Автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук. – Челябинск,  2011. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Шафранова О. Е. Непрерывное образование преподавателя высшей школы - основа 

оптимизации его профессионального развития: аксиологический подход: 13.00.08 – теория и 

методика профессионального образования  /  Автореферат диссертации на соискание ученой 

степени доктора педагогических наук. –  Владивосток, 2012. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Шевченко Ю. М.  Фізичний розвиток дітей старшого дошкільного віку засобами інтеграції 

рухів і музики: 13.00.08 – дошкільна педагогіка / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 2009 – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Шехтман О. Б. Організація педагогічної діяльності методиста з розвитку творчої 

індивідуальності вихователів дітей раннього віку в дошкільному навчальному закладі: 

13.00.08 – теорія та методика  професійної освіти / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – Великий Новгород, 2011. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Шнейдер В. А. Розвиток ціннісних орієнтацій викладачів коледжу як фактор їх професійного 

зростання: 13.00.08 – теорія та методика  професійної освіти / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – Магнітогорськ, 2006. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Шульга Н. Ю. Подготовка будущего социального педагога к профилактике насилия в 

школьной среде: 13.00.08 – теория и методика профессионального образования  /  

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – 

Волгоград, 2011. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Шумарина А. П. Формирование готовности к творческому саморазвитию воспитателя 

сельского дошкольного образовательного учреждения в системе повышения квалификации: 



1234 

 

13.00.08 – теория и методика профессионального образования  /  Автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – Шуя, 2011. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Шумакова А. В. Проэктирование интегративного образовательного пространства 

педагогического ВУЗа (в системе обеспечения качества подготовки учителя): 13.00.08 – 

теория и методика профессионального образования  /  Автореферат диссертации на соискание 

ученой степени доктора педагогических наук. –  Астрахань,  2009. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Шумилковская Ю. В. Подготовка будущего учителя к работе с учащимися в условиях 

инклюзивного образования: 13.00.08 – теория и методика профессионального образования  /  

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – 

Шуя, 2011. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Юрьева Т. А. Формирование компетенции применения качественных и количественных 

методов исследования в процессе профессиональной подготовки социальных педагогов в 

ВУЗе: 13.00.08 – теория и методика профессионального образования  /  Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. –  Хабаровск, 2011. 

– елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

13.00.09 – теорія навчання 

38 

Біляковська О.О. Дидактичні засади оцінювання навчальних досягнень старшокласників в 

умовах модульного навчання: 13.00.09 – теорія навчання / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 2008 – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Богомолова І.В. Організаційно-педагогічні умови особистісно-орієнтованого навчання учнів 

вечірньої загальноосвітньої школи: 13.00.09 – теорія навчання / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – Харків, 2008– друк. вар.  

б/н  (ІПСП) 

38 

Бушуєва Н.О. Педагогічні умови формування навчальної мотивації дітей шестирічного віку : 

13.00.09 –теорія навчання / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук – Кривий Ріг,  2008 

б/н 

38 

Генкал С.Е. Організація самостійної пізнавальної діяльності учнів профільних класів на основі 

індивідуальних освітніх проектів: 13.00.09 – теорія навчання / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 2008– друк. вар.  

б/н (ІПСП) 

38 

Делик І. С. Організація дистанційного навчання студентів з особливими потребами у вищих 

навчальних закладах: 13.00.09 – теорія навчання / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня доктора педагогічних наук – Кривий ріг, 2011– друк. вар. 

б/н  (ІПСП) 
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38 

Коробська Г. В. Дидактична гра як засіб формування загально навчальних умінь учнів 

основної школи (друга половина ХХ століття): 13.00.09 – теорія навчання / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – Харків, 2010– друк. 

вар.  

б/н  (ІПСП) 

38 

Коханко О.Г. Формування у студентів знань і вмінь проектування уроку на засадах матрично-

модульного підходу: 13.00.09 – теорія навчання / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук – Київ, 2009. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Мельник Ю.С. Дидактичні умови алгоритмічної культури молодших школярів: 13.00.09 – 

теорія навчання / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук – К., 2007– друк. вар.  

б/н  (ІПСП) 

38 

Островерхова Н.М. Теоретико-методологічні засади аналізу якості уроку як педагогічної 

системи: 13.00.09 – теорія навчання / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

доктора педагогічних наук – К., 2010– друк. вар.  

б/н (ІПСП) 

38 

Перетяга Л.Є. Дидактичні умови формування полікультурної компетенції молодших 

школярів: 13.00.09 – теорія навчання / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук – Харків, 2008– друк. вар.  

б/н  (ІПСП) 

38 

Ткаченко О.Л. Дидактичні умови організації навчального діалогу в процесі вивчення 

суспільно-гуманітарних предметів у старшій школі: 13.00.09 – теорія навчання / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 2007– друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Харченко Н.Б. Педагогічні особливості мотивації навчальної діяльності учнів 

загальноосвітньої школи у виховній колонії: 13.00.09 – теорія навчання / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – Кривий Ріг, 2010– 

друк. вар. 

б/н  (ІПСП) 

38 

Хом’як А.П. Педагогічні технології формування комунікативної компетентності 

старшокласників у процесі вивчення предметів гуманітарного циклу: 13.00.09 – теорія 

навчання / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних 

наук – К., 2010– друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Хорунжа Л. А. Формування інтелектуальної мобільності старшокласників у навчальному 

процесі загальноосвітньої школи: 13.00.09 – теорія навчання / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – Харків, 2009. – друк. вар. 

б/н  (ІПСП) 
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38 

Шаповал О.А.  Формування світоглядної культури старшокласників у процесі засвоєння знань 

про людину і суспільство: 13.00.09 – теорія навчання / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 2000– друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

 

14.00.04 – болезни уха, горла и носа 

38 

Давидов А. В. Нові технології консервативного і малоінвазивного хірургічного лікування 

туговухості: 14.00.04 – хвороби вуха, горла і носа / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня доктора медичних наук. – М., 2009. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Мухамедов І.Т. Сучасні аспекти хірургічного лікування туговухості: 14.00.04 – хвороби вуха, 

горла і носа / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук. – 

М., 2009. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

 

14.00.07 – гигиена 

38 

Таішева Л.А. Медико-організаційні технології профілактики ВІЛ-інфекції серед вразливих 

груп населення: 14.00.07 – гігієна; 14.00.33 – суспільне здоров’я і охорона здоров’я / 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук. – Москва, 

2009. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

 

14.00.09 – педиатрия 

38 

Тихомірова І.А. Хронічні захворювання ЛОР-органів у формуванні профілю патології дитини: 

14.00.09 – педіатрія; 14.00.04 – хвороби вуха, горла і носа / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня доктора медичних наук. – Санкт-Петербург, 2009. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

 

14.00.15 – паталогическая анатомия 

38 

Єрохін Ю.А. Паталогічна анатомія алкогольної хвороби: 14.00.15 – паталогічна анатомія / 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук. – М., 2009. – 

елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

 

14.00.18 – психиатрия 

38 

Бундало Н.Л. Посттравматичний стресовий розлад (клініка, динаміка, фактори ризику, 

психотерапія): 14.00.18 – психіатрія; 19.00.04 – медична психологія  / Автореферат дисертації 

на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук. – Санкт-Петербург, 2008. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 
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Корнєтов А.М. Депресивні розлади поза психіатричною мережею (розповсюдженість, клініко-

динамічні і психологічні закономірності, фармако- і психотерапія): 14.00.18 – психіатрія; 

19.00.04 – медична психологія  / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

доктора медичних наук. – Томськ, 2010. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Сідєнкова А.П. Психосоціальна модель пізніх деменцій: 14.01.06 – психіатрія / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук. – Томськ, 2010. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Солдаткін В.О. Клініко-патогенетичне порівняльне дослідження ігрової та алкогольної 

залежності: 14.01.06 – психіатрія / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

доктора медичних наук. – М., 2010. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

 

14.00.21 – стоматология 

38 

Давлєтшин Н. А. Реабілітація дітей з вродженим розщепленням верхньої губи та піднебіння : 

14.00.21 – стоматологія / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора 

медичних наук. – М., 2009. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

 

14.00.33 – общественное здоровье и охрана здоровья 

38 

Борцов В.А. Наукове обгрунтування удосконалення медико-соціальної допомоги соціально 

дезадаптованим клієнтам: 14.00.33 – суспільне здоров’я і охорона здоров’я / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук. – Красноярськ, 2009. – елек. 

вар. 

 б/н (ІПСП) 

38 

Соловйова Ю.О. Медико-соціальні проблеми формування репродуктивного здоров’я 

чоловіків: 14.00.33 – суспільне здоров’я і охорона здоров’я / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня доктора медичних наук. – М., 2009. – елек. вар. 

 б/н (ІПСП) 

14.00.36 – аллергология и иммунология 

38 

Гудіма Г.О. Перша вітчизняна кандидатна анти-ВІЛ/СНІД-вакцина: імунологічний моніторинг 

та випробування: 14.00.36 – алергологія та імунологія / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня доктора біологічних наук. – М., 2009. – елек. вар. 

 б/н (ІПСП) 

 

14.00.45 – наркология 

38 

Киржанова В.В. Медико-соціальні наслідки ін’єкційного вживання наркотиків в Росії (методи 

оцінки та попередження): 14.00.45 – наркологія / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня доктора медичних наук. – М., 2009. – елек. вар. 

 б/н (ІПСП) 
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14.00.50 – медицина труда 

38 

Ількаєва К.М. Медико-соціальна значущість втрати слуху в працездатному віці і наукове 

обгрунтування методів профілактики: 14.00.50 – медицина праці / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня доктора медичних наук. – М., 2009. – елек. вар. 

 б/н (ІПСП) 

 

14.00.52 – социология 

38 

Плотнікова Ю.К. Соціологія ВІЛ-інфекованості: проблемне поле, інституціональне 

моделювання та соціальний контроль: 14.00.52 – соціологія медицини / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук. – Новосибірськ, 2009. – 

елек. вар. 

 б/н (ІПСП) 

 

14.01.01 – акушешерство та гінекологія / акушерство и гинекология 

38 

Рафієва З.Х. Особливості репродуктивного здоров’я жінок при впливі психотравмуючих 

факторів: 14.01.01 – акушерство та гінекологія / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня доктора медичних наук. – Душанбе, 2010. – елек. вар. 

 б/н (ІПСП) 

 

14.01.11 – кардіологія / нервные болезни 

38 

Генералов В.О. Епілепсія та структурні пошкодження мозку: 14.01.11 – нервові хвороби  / 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук. – М., 2010. – 

елек. вар. 

 б/н (ІПСП) 

38 

Жидкова І.А. Вплив епілепсії та антиепілепсичної терапії на репродуктивне здоров’я жінок: 

14.01.11 – нервові хвороби; 14.01.01 – акушерство та гінекологія  / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня доктора медичних наук. – М., 2010. – елек. вар. 

 б/н (ІПСП) 

 

14.01.16 - психіатрія 

38 

Шульга О. О. Клініко-психопаталогічні особливості дітей із затримками психічного розвитку, 

які страждають на дизартрії, та їх лікування із застосуванням лазеропунктури : 14.01.16 – 

психіатрія / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук. 

– Х., 2000 

б/н (ІПСП) 

 

14.02.03 – соціальна медицина / общественное здоровье и здравоохранение 

38 

Компліченко Е. В. Репродуктивне здоров’я жінок та обгрунтування системи заходів по його 

покращенню (на прикладі Санкт-Петербурга): 14.02.03 – суспільне здоров’я та охорона 

здоров’я / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук. – 

Санкт-Петербург, 2010. – елек. вар. 
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 б/н (ІПСП) 

38 

Уткіна Г.Ю. Наукове обгрунтування і розробка медико-соціальної системи допомоги дітям і 

сім’ям «групи ризику» на регіональному рівні в сучасних соціально-економічних умовах: 

14.02.03 – суспільне здоров’я та охорона здоров’я / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня доктора медичних наук. – М., 2010. – елек. вар. 

 б/н (ІПСП) 

 

14.03.03 – нормальна фізіологія / патологическая физиология 

38 

Павленко В.П. Патогенетичні механізми алкогольної та опійної залежності як основа її 

об’єктивної діагностики і контролю лікування: 14.03.03 – патологічна фізіологія; 14.03.06 – 

фармакологія, клінічна фармакологія  / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

доктора медичних наук. – Санкт-Петербург, 2010. – елек. вар. 

 б/н (ІПСП) 

 

14.03.11 –  восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, 

курортология и физиотерапия 

38 

Мугерман Б. І. Відновлення статодинамічних функцій у дітей з віддаленими наслідками 

дитячого церебрального паралічу: 14.03.11 – відновлювальна медицина, спортивна медицина, 

лікувальна фізкультура, курортологія і фізіотерапія / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня доктора медичних наук. – М., 2010. – елек. вар. 

 б/н (ІПСП) 

 

17.00.01 – теорія та історія культури 

38 

Бокань В.А. Українська графіка як чинник формування національно-культурної свідомості 

народу: 17.00.01 – теорія та історія культури / Автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата історичних наук – К., 1997. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Пащенко Є.М. Українсько-сербські літературні й культурні зв’язки доби Бароко ХУІІ-ХУІІІ 

ст: 17.00.01 – теорія та історія культури / Автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня доктора історичних наук – К., 1996. – друк.вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Святненко Г.В. Становлення і розвиток вузів культури й мистецтва в Україні в радянський 

період: 17.00.01 – теорія та історія культури / Автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата історичних наук – К., 1996. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Ткачова Л.О. Видавнича діяльність київського університету у 1834-1917 роках: 17.00.01 – 

теорія та історія культури / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

історичних наук – К., 1996. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 
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Черепанин М.В. Музична культура Галичини другої половини ХІХ – першої половини ХХ 

століття: 17.00.01 – теорія та історія культури / Автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня доктора мистецтвознавства – К., 1998 – друк. вар. (2 екз.) 

б/н (ІПСП) 

 

17.00.08 – теорія та історія культури  

38 

Єсипенко Р.М. Роль українського театру у формуванні суспільної свідомості народу в 60-80-ті 

роки: 17.00.08 – теорія та історія культури / Автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня доктора історичних наук – К., 1994. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Федотова О.О. Становлення та розвиток української науково-допоміжної літературної 

бібліографії у 20-30-х рр. ХХ століття: 17.00.08 – теорія та історія культури / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук – К., 1995. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

 

19.00.01 – загальна психологія, історія психології 

38 

Бучек Л.І. Аналіз емоційної якості як прояву особливостей саморегуляції особистості 19.00.01 

– загальна психологія, історія психології / Автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата психологічних наук – К., 1994. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

 

38 

Гусєв І. М. Психологічні особливості політичної поведінки молоді ,що належать до 

субкультури бідності : 19.00.11 – політична психологія / Автореферат на здобуття наукового 

ступеня кандидата психологічних наук. – К., 2013. – друк. вар. 

б/н 

38 

Володіна І.А. Особливості проявів психічної напруженості у працюючих в зоні радіаційної 

небезпеки 19.00.01 – загальна психологія, історія психології / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук – К., 1994. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Куценко Г. В. Когнітивний стиль особистості в структурі саморегуляції соціальної поведінки: 

19.00.01 – загальна психологія, історія психології  /  Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата психологічних наук . – Київ: 1998. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Овчиннікова О.В. Внутрішня діяльність вибору у ситуації професійного самовизначення: 

19.00.01 – загальна психологія, психологія особистості, історія психології / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук. – Єкатеринбург, 

2004. – елек. вар. 

 б/н (ІПСП) 

38 

Троїцька Л.А. Особливості емоційної сфери і пізнавальної діяльності у дітей і підлітків в 

нормі і при патології ЦНС: 19.00.01 – загальна психологія, психологія особистості, історія 
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психології; 19.00.04 – медична психологія / Автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня доктора психологічних наук. – М., 2009. – елек. вар. 

 б/н (ІПСП) 

38 

Тюптя О.В. Формуванння психологічної готовності до соціономічної професійної діяльності ( 

на прикладі професії «соціальний педагог»): 19.00.01 – загальна психологія, історія психології 

/ Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук – К., 

1999. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Хміляр О. Ф. Психологічні особливості розвитку професійно важливих фізичних якостей 

особистості офіцера: 19.00.01 – загальна психологія, історія психології  /  Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук . – Київ: 2004. – друк. 

вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Чєрнишева О.В. Особливості Я-концепціїї особистості засуджених: 19.00.01 – загальна 

психологія, психологія особистості, історія психології / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата психологічних наук. – Єкатеринбург, 2005. – елек. вар. 

 б/н (ІПСП) 

 

19.00.02 – психофізіологія / психофизиология 

38 

Кожушко Н. Ю. Механізми порушень вищих психічних функцій і мовлення у дітей і 

можливості їх корекції: 19.00.02 – психофізіологія / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня доктора біологічних наук. – Санкт-Петербург, 2009. – елек. вар. 

 б/н (ІПСП) 

 

19.00.04 – медична психологія / медицинская психология 

38 

Корнєв О. М. Системний аналіз психічного розвитку дітей з недорозвиненням мовлення: 

19.00.04 – медична психологія / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

доктора психологічних наук. – Санкт-Петербург, 2006. – елек. вар. 

 б/н (ІПСП) 

 

19.00.05 – соціальна психологія 

38 

Грязнов О. М. Терціарна соціалізація особистості хворих алкоголізмом і наркоманією: 

19.00.05 – соціальна психологія / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

доктора психологічних наук. – Ярославль, 2008. – елек. вар. 

 б/н (ІПСП) 

38 

Єлізаров С. Г. Мотиваційно-ціннісна замученість малої групи в соціальну систему (систему 

груп) різних типів ( на матеріалі дослідження молодіжних навчальних груп): 19.00.05 – 

соціальна психологія / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора 

психологічних наук. – Курськ, 2010. – елек. вар. 

 б/н (ІПСП) 

38 
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Іванчук І. О. Етнолінгвістичні чинники формування картини світу в учнівської молоді: 

19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К., 2013. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Коломійцев О. А. Соціально-психологічні чинники формування правової поведінки молоді: 

19.00.05 –соціальна психологія; психологія соціальної роботи  /  Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук . – Київ: 2006. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Луценко М.Ю. Фрустрація потреби у власності як чинник деформування ціннісно-смислової 

сфери молоді: 19.00.05 –соціальна психологія; психологія соціальної роботи  /  Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук . – К., 2013. 

б/н (ІПСП) 

38 

Пампуха Л. О. Гендерні стереотипи в структурі рольового конфлікту жінки-керівника: 

19.00.05 –соціальна психологія; психологія соціальної роботи  /  Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук . – Київ: 2006. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Панарін І. А. Психологія соціальної відповідальності лідерів молодіжних рухів: 19.00.05 – 

соціальна психологія / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора 

психологічних наук. – М., 2010. – елек. вар. 

 б/н (ІПСП) 

38 

Петрунько О.В. Соціалізація дитини в агресивному медіасередовищі:  19.00.05 – соціальна 

психологія / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора психологічних 

наук – К., 2010. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

 

19.00.06 – юридична психологія / юридическая психология 

38 

Костіна Л. М. Психологічне забезпечення розслідувань групових злочинів неповнолітніх: 

19.00.06 – юридична психологія / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

доктора психологічних наук. – М., 2010. – елек. вар. 

 б/н (ІПСП) 

 

19.00.07 – педагогічна та вікова психологія  

38 

Андрійчук І.П.Формування позитивної Я-концепції особистості майбутніх практичних 

психологів у процесі професійної підготовки: 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія / 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук – К., 

2003. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Белявська О. О. Психологічна організація альтернативного навчання іноземних мов студентів 

у вищих навчальних закладах: 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія  / Автореферат 
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дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук. – Острог, 2013. – 

друк. вар. 

 б/н (ІПСП) 

38 

Бріскін Ю.А. Оцінювання готовності спортсмена до отримання рішення в ситуації 

спортивного двобою (на матеріалі дослідження спортсменів-фехтувальників): 19.00.07 – 

педагогічна та вікова психологія / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата психологічних наук – К., 1998. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Гергель Є. Л. Психологічні особливості формування креативних здібностей в підлітковому 

віці: 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 2007. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Демчук О. О. Психологічні чинники формування життєвої компетентності майбутніх 

практичних психологів: 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія  / Автореферат дисертації 

на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук. – Київ, 2013. – друк. вар. 

 б/н (ІПСП) 

38 

Дзюбенко О.А.Психологічні особливості адаптації молодших підлітків до навчання в основній 

школі: 19.00.07 –педагогічна та вікова психологія  /  Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата психологічних наук . – К., 2013. 

б/н (ІПСП) 

38 

Дзюбко Л. В. Психологічні особливості ранньої шкільної дезадаптації і шляхи її подолання: 

19.00.07 – педагогічна та вікова психологія  /  Автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата психологічних наук . – К., 2000. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Дікова В. В. Агресія як професійно обумовлена деформація особистості вчителя: 19.00.07 – 

педагогічна психологія / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

психологічних наук. – М., 2005. – елек. вар. 

 б/н (ІПСП) 

38 

Емельянова Т. Г. Социальная активность в профессиональном самопределении студентов 

ССУЗа : 19.00.07 – педагогическая психология / Автореферат диссертации на сосискание 

ученой степени кандидата педагогических наук. – Ижевск, 2006. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Жигалін С. С. Формування адекватних батьківських позицій як засіб корекції виховної 

практики сім’ї підлітка: 19.00.07 – педагогічна психологія / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук. – Єкатеринбург, 2004. – елек. вар. 

 б/н (ІПСП) 

38 

Зажирко М.П. Глибиннопсихологічні передумови активізації процесу спілкування 

(акмеологічний підхід): 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія / Автореферат дисертації 

на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук – К., 1998. – друк. вар. 
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б/н (ІПСП) 

38 

Кокарєва М. В. Психологічні особливості сприймання студентами творів сучасного живопису: 

19.00.07 – педагогічна та вікова психологія  / Автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата психологічних наук. – К., 2013. – друк. вар. 

 б/н (ІПСП) 

38 

Коновальчук В.І. Психологічний зміст механізму заміщення та його врахування у процесі 

підготовки психологів-практиків: 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук – К., 1998 – друк. вар. 

(2 екз.) 

б/н (ІПСП) 

38 

Кулаков Р. С. Особливості становлення самооцінки та рівня домагань старшокласників як 

психологічних детермінант їх професійного самовизначення: 19.00.07 –педагогічна та вікова 

психологія  /  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних 

наук . –Київ: 2013. 

б/н (ІПСП) 

38 

Кулик Т. М. Системно-динамічні особливості розвитку екологічної свідомості студентів: 

19.00.07 – педагогічна та вікова психологія  / Автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата психологічних наук. – Острог, 2013. – друк. вар. 

 б/н (ІПСП) 

38 

Лисецький К. С. Психологічні основи профілактики наркотичної залежності особистості: 

19.00.07 – педагогічна психологія (психологічні науки) / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня доктора психологічних наук. – М., 2008. – елек. вар. 

 б/н (ІПСП) 

38 

Мирсабеков А.Ж. Роль психологічних факторів при навчанні музики в початкових класах 

загальноосвітніх шкіл: 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук – Тбілісі, 1987. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Мірошник З. М. Рольова структура особистості вчителя початкових класів: 19.00.07 – 

педагогічна та вікова психологія / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

доктора психологічних наук. – З., 2012. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Мошенська Л.В. Діагностичні можливості комплексу тематичних психомалюнків у 

дослідженні глибинних аспектів психіки: 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія / 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук – К., 

1998. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Ніщук Г. М. Розвиток спільної діяльності як чинник подолання мовленнєвих відхилень у 

першокласників : 19.00.07 – педагогічні та вікова психологія / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук. – К., 2006. – елек. вар. 
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б/н (ІПСП) 

38 

Пилипенко К.В, Формування емоційної стійкості як професійно важливої якості майбутнього 

практичного психолога: 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія / Автореферат дисертації 

на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук – К., 2010. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Помиткін Е.О. Формування духовних цінностей старшокласників у діяльності шкільної 

психологічної служби: 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук – К., 1998. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Поплавська Є.В. Залежність негативних особливостей Я-концепції від гендерних стандартів в 

юнацькому віці: 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук – Одеса, 2010. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Радчук Г. К. Психологія аксіогенезу особистості у контексті вищої професійної освіти: 

19.00.07 – педагогічна та вікова психологія / Автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня доктора психологічних наук – К., 2011. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Рибалка В.В. Особистісний підхід у профільному навчанні старшокласників: 19.00.07 – 

педагогічна та вікова психологія / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

доктора психологічних наук – К., 1998. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Свідерська Г. М. Психолого-педагогічні чинники розвитку чуйності у ранньому юнацькому 

віці: 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата психологічних наук – К.,2009. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Скляренко О.М. Психологічні детермінанти та психокорекція шкільних страхів у молодших 

школярів : 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата психологічних наук. – К., 2005. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Терещенко М. В. Психологічні особливості становлення образу сім’ї у дітей дошкільного віку: 

19.00.07 – педагогічна та вікова психологія  /  Автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата психологічних наук . – К., 2013. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Терешина О.Б. Соціально-психологічна адаптація спортсменів до постспортивної діяльності: 

19.00.07 – педагогічна та вікова психологія / Автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата психологічних наук – К., 1997. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 
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Терлецька Л.Г. Рольова гра як засіб формування професійно-значущих якостей майбутнього 

практичного психолога: 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія / Автореферат дисертації 

на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук – К., 1997. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Тітова Т. Є. Формування ціннісних орієнтацій майбутніх психологів у процесі професійної 

підготовки: 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія  / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата психологічних наук. – К., 2012. – друк. вар. 

 б/н (ІПСП) 

38 

Фонарьов О. Р. Психологія особистісного становлення педагога-професіонала: 19.00.07 – 

педагогічна психологія  / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора 

психологічних наук. – М., 2007. – елек. вар. 

 б/н (ІПСП) 

38 

Чопик С. В. Рівень домагань як психологічна детермінанта особистісного розвитку молодшого 

школяра : 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата психологічних наук. – К., 2012. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Шевчук З. М. Психолого-педагогічні чинники розвитку духовного потенціалу в юнацькому 

віці: 19.00.07 –педагогічна та вікова психологія  /  Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата психологічних наук . – Київ: 2013. 

б/н (ІПСП) 

 

19.00.08 – спеціальна психологія 

38 

Артемчук І. В. Особливості усного зв’язного мовлення у комунікативно депривованих дітей-

сиріт : 19.00.08 – спеціальна психологія / Автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата психологічних наук. – К., 2005. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Бистрова Ю. О. Особливості конфліктної поведінки розумово відсталих підлітків : 19.00.08 – 

спеціальна психологія / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

психологічних наук. – К., 2007. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Горбенко С. Л. Психологічні особливості рольової поведінки розумово відсталих підлітків у 

малій групі : 19.00.08 – спеціальна психологія / Автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата психологічних наук. – К., 2007. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Гребенюк Т. М. Соціально-психологічна адаптація інвалідів з вадами зору до навчання у 

вищих навчальних закладах : 19.00.08 – спеціальна психологія / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук. – К., 2008. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Журов В. В. Розвиток просторової перцепції у осліплих осіб зрілого віку : 19.00.08 – 



1247 

 

спеціальна психологія / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

психологічних наук. – К., 2002. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Карімова Р. Б. Особливості порушень психічного розвитку дошкільників із церебрально-

органічною патологією та основи їх комплексної корекції : 19.00.08 – спеціальна психологія / 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук. – К., 

2002. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Колодич О. Б. Психолого-педагогічні умови формування мовленнєвої компетентності у дітей 

із ЗПР в процесі вивчення англійської мови : 19.00.08 – спеціальна психологія / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук. – К., 2005. – елек. 

вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Крет Я. В. Корекція психофізичного розвитку глухих дітей старшого дошкільного віку : 

19.00.08 – спеціальна психологія / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата психологічних наук. – К., 2000. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Кузнєцов А. М. Психологічні особливості адаптації розумово відсталих першокласників до 

навчання : 19.00.08 – спеціальна психологія / Автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата психологічних наук. – К., 2002. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Кущенко І. В. Психологічні особливості засвоєння техніко-технологічних знань учнями 

початкових класів допоміжної школи : 19.00.08 – спеціальна психологія / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук. – К., 2007. – елек. 

вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Лазоренко Т. М. Психологічна адаптація до процесу навчання дітей 6-8 років із затримкою 

психічного розвитку : 19.00.08 – спеціальна психологія / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата психологічних наук. – К., 2002. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Мамічева О. В. Психологічні особливості формування навичок самообслуговування в учнів 

молодших класів допоміжної школи : 19.00.08 – спеціальна психологія / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук. – К., 2000. – елек. 

вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Мартиненко І. В. Формування мотиваційно-вольової готовності дітей шестирічного віку із 

загальним недорозвиненням мовлення до шкільного навчання : 19.00.08 – спеціальна 

психологія / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних 

наук. – К., 2007. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 
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38 

Михайлова О. Ю. Психологічні особливості морального виховання глухих і слабочуючих 

дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку : 19.00.08 – спеціальна психологія / 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук. – К., 

2000. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Мізрахі В. М. Психологічні умови розвитку шкірно-оптичного сприймання кольору у сліпих 

школярів : 19.00.08 – спеціальна психологія / Автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата психологічних наук. – К., 1998. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Мустафаєв Г. Ю. Особливості життєвих планів сліпих старшокласників : 19.00.08 – спеціальна 

психологія / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних 

наук. – К., 1998. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Мякушко О. І. Психологічні особливості засвоєння природничого матеріалу молодшими 

школярами з порушеннями мовленнєвого розвитку : 19.00.08 – спеціальна психологія / 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук. – К., 

2005. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Назаревич В. В. Психологічні особливості корекції поведінки соціально дезадаптованих дітей 

дошкільного віку із затримкою психічного розвитку : 19.00.08 – спеціальна психологія / 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук. – К., 

2005. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Некрасова І. М. Психологічні особливості комунікативної сфери слабозорих дошкільників з 

афективною поведінкою : 19.00.08 – спеціальна психологія / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук. – К., 2002. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Проскурняк О. І. Соціально-психологічна адаптація учнів молодших класів допоміжної 

школи-інтернату : 19.00.08 – спеціальна психологія / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата психологічних наук. – К., 2004. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Романенко О. В. Особливості формування я-образу у школярів з церебральним паралічем : 

19.00.08 – спеціальна психологія / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата психологічних наук. – К., 2003. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Сак Т. В. Психолого-педагогічні основи управління учбовою діяльністю учнів із затримкою 

психічного розвитку в школі інтенсивної педагогічної корекції : 19.00.08 – спеціальна 

психологія / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора психологічних 

наук. – К., 2006. – елек. вар. 
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б/н (ІПСП) 

38 

Скрипник Т. В. Раннє прогнозування труднощів у навчанні дошкільників з церебральним 

паралічем : 19.00.08 – спеціальна психологія / Автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата психологічних наук. – К., 2005. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Скрипник Т.В. Системно-феноменологічний підхід до діагностики та корекції розвитку дітей з 

аутизмом: 19.00.08 – спеціальна психологія / Автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня доктора  психологічних наук – К., 2010. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Таран О. П. Особливості формування я-концепції у слабозорих дошкільників : 19.00.08 – 

спеціальна психологія / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

психологічних наук. – К., 2008. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Ужченко І. Ю. Особливості формування наочно-образного мислення молодших школярів із 

затримкою психічного розвитку засобами конструкторської діяльності : 19.00.08 – спеціальна 

психологія / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних 

наук. – К., 2008. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Хохліна О. П. Психолого-педагогічні основи корекційної спрямованості трудового навчання 

учнів з обмеженими розумовими можливостями : 19.00.08 – спеціальна психологія / 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук. – К., 

2000. – елек. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Шульженко Д.І. Психологічні основи колекційного виховання дітей з аутистичними 

порушеннями: 19.00.08 – спеціальна психологія / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня доктора  психологічних наук – К., 2010 – друк. вар. (2 екз.) 

б/н (ІПСП) 

 

19.00.10 – коррекционная психология 

38 

Волкова І. П. Психологія соціальної адаптації та інтеграції людей з глибокими порушеннями 

зору: 19.00.10 – корекційна психологія  / Автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня доктора психологічних наук. – Санкт-Петербург, 2010. – елек. вар. 

 б/н (ІПСП) 

38 

Гостар А. О. Особливості використання знаково-символічних засобів дошкільниками з 

затримкою психічного розвитку: 19.00.10 – корекційна психологія  / Автореферат дисертації 

на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук. – М., 2008. – елек. вар. 

 б/н (ІПСП) 

38 

Додзіна О. Б. Відображення особливостей взаємодії з предметним та соціальним світом в 

лексичному розвитку дітей з аутизмом: 19.00.10 – корекційна психологія  / Автореферат 
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дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук. – М., 2006. – елек. 

вар. 

 б/н (ІПСП) 

38 

Інєваткіна С. Є. Внутрішня позиція матері дитини з синдромом дауна: 19.00.10 – корекційна 

психологія  / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних 

наук. – М., 2009. – елек. вар. 

 б/н (ІПСП) 

38 

Іванова Є. О. Психологічні фактори подолання життєвих труднощів інвалідами по зору: 

19.00.10 – корекційна психологія  / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата психологічних наук. – М., 2010. – елек. вар. 

 б/н (ІПСП) 

38 

Косимова А. М. Вивчення і корекція уявлень про навколишній світ у молодших школярів з 

порушенням інтелектуального розвитку: 19.00.10 – корекційна психологія  / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук. – М., 2006. – елек. 

вар. 

 б/н (ІПСП) 

38 

Куриця Д. І. Психологічні чинники професійного стресу у держслужбовців: 19.00.10 – 

організаційна психологія; економічна психологія /  Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата психологічних наук . – Київ: 2013. 

б/н (ІПСП) 

38 

Шевченко А. В. Особливості самосвідомості і умови її формування у дошкільників із 

затримкою психічного розвитку: 19.00.10 – корекційна психологія  / Автореферат дисертації 

на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук. – М., 2008. – елек. вар. 

 б/н (ІПСП) 

38  

Шевченко А. М.  Психологічні особливості розвитку організаційної культури загальноосвітніх 

навчальних закладів : 19.00.10 – організаційна психологія ; економічна психологія / 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук – К. , 

2014  

б/н 

38 

Шимгаєва А. М. Феномен тривожності у підлітків з порушенням зору: 19.00.10 – корекційна 

психологія  / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних 

наук. – М., 2007. – елек. вар. 

 б/н (ІПСП) 

 

19.00.13 – психология развития, акмеология 

38 

Бєлов В. Г. Психолого-акмеологічний супровід підлітків з делінквентною поведінкою: 

концепція, модель, технології: 19.00.13 – психологія розвитку, акмеологія  / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук. – Санкт-Петербург, 

2010. – елек. вар. 

 б/н (ІПСП) 
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38 

Довгая Н. О. Емоційний розвиток дошкільників у зв’язку з особливостями сімейної ситуації: 

19.00.13 – психологія розвитку, акмеологія  / Автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата психологічних наук. – Санкт-Петербург, 2012. – елек. вар. 

 б/н (ІПСП) 

 

22.00.01 – теорія та історія соціології 

38 

Волкова О. О. Соціологічна модель соціальної роботи у сфері професійної ідентифікації в 

сучасному російському суспільстві: 22.00.01 – теорія, методологія і історія соціології  / 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора соціологічних  наук. – Санкт-

Петербург, 2007. – елек. вар. 

 б/н (ІПСП) 

38 

Куценко О. Д. Діяльнісно-структурний потенціал трансформаційного процесу: до розробки 

концепції класоутворення: 22.00.01 – теорія та історія соціології / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня доктора соціологічних наук. – Харків, 2001. – друк. вар. 

б/н 

 

22.00.03 – соціальна структура та соціальні відносини / экономическая социология и 

демография 

38 

Синявський О. Д. Трансформація мотивації молодих спеціалістів в період професійного 

становлення: 22.00.03 – економічна соціологія і демографія  / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних  наук. – Санкт-Петербург, 2008. – елек. 

вар. 

 б/н (ІПСП) 

 

 

22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології 

38 

Агранат Д. Л. Соціалізація особистості у воєнізованих організаціях: проблеми норми і 

відхилення: 22.00.04 – соціальна структура, соціальні інститути і процеси  / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня доктора соціологічних  наук. – М., 2010. – елек. вар. 

 б/н (ІПСП) 

38 

Алєксєєв С. В. Корупція в перехідному суспільстві: соціологічний аналіз: 22.00.04 – соціальна 

структура, соціальні інститути і процеси  (соціологічні науки) / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня доктора соціологічних  наук. – Новочеркаськ, 2008. – елек. вар. 

 б/н (ІПСП) 

38 

Аніпкін М. О. Соціальна та системна інтеграція влади і суспільства: регіональний аспект: 

22.00.04 – соціальна структура, соціальні інститути і процеси / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня доктора соціологічних  наук. – Волгоград, 2010. – елек. вар. 

 б/н (ІПСП) 

38 

Верещагіна А. В. Трансформація інституту сім’ї і демографічні процеси в російському 

суспільстві: 22.00.04 – соціальна структура, соціальні інститути і процеси / Автореферат 
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дисертації на здобуття наукового ступеня доктора соціологічних  наук. – Ростов-на-Дону, 

2009. – елек. вар. 

 б/н (ІПСП) 

38 

Лобова О. В. Процес первинного професійного самовизначення учнів: соціологічний аналіз: 

22.00.04 – соціальна структура, соціальні інститути і процеси / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних  наук. – Єкатеринбург, 2006. – елек. вар. 

 б/н (ІПСП) 

38 

Лисова О. В. Насилля в дошлюбних стосунках: модель факторів ризику і способи 

профілактики: 22.00.04 – соціальна структура, соціальні інститути і процеси / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня доктора соціологічних  наук. – Санкт-Петербург, 

2008. – елек. вар. 

 б/н (ІПСП) 

38 

Мктурмова І. В. Девіації в сучасних соціальних інститутах: особливості соціального 

конструювання: 22.00.04 – соціальна структура, соціальні інститути і процеси / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня доктора соціологічних  наук. – М., 2010. – елек. вар. 

 б/н (ІПСП) 

38 

Назарова О. О. Зовнішні мігранти в Москві та їх вплив на сучасні соціальні процеси: 22.00.04 

– соціальна структура, соціальні інститути і процеси / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня доктора соціологічних  наук. – М., 2010. – елек. вар. 

 б/н (ІПСП) 

38 

Осіпова І. І. Система попередження соціального сирітства: 22.00.04 – соціальна структура, 

соціальні інститути і процеси / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора 

соціологічних  наук. – Нижній Новгород, 2009. – елек. вар. 

 б/н (ІПСП) 

38 

Родіна І. В. Соціальна проб лематизація насилля в сім’ї у сучасній Росії: 22.00.04 – соціальна 

структура, соціальні інститути і процеси / Автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня доктора соціологічних  наук. – Москва, 2007. – елек. вар. 

 б/н (ІПСП) 

38 

Родіна О. А. Молодіжні суспільні об’єднання в сучасній Росії: соціологічний аналіз 

ефективності: 22.00.04 – соціальна структура, соціальні інститути і процеси / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних  наук. – Єкатеринбург, 

2006. – елек. вар. 

 б/н (ІПСП) 

38 

Рябова Т. Б. Гендерні стереотипи в політичному середовищі сучасного російського 

суспільства: соціологічний аналіз: 22.00.04 – соціальна структура, соціальні інститути і 

процеси / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора соціологічних  наук. 

– Нижній Новгород, 2009. – елек. вар. 

 б/н (ІПСП) 

38 
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Сібірєва М. Ю. Рання соціалізація в міському середовищі: 22.00.04 – соціальна структура, 

соціальні інститути і процеси / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата соціологічних  наук. – Санкт-Петербург, 2011. – елек. вар. 

 б/н (ІПСП) 

38 

Ткаченко В. С. Інтеграція в російському суспільстві людей з інвалідністю: 22.00.04 – 

соціальна структура, соціальні інститути і процеси / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня доктора соціологічних  наук. –Ставрополь, 2007. – елек. вар. 

 б/н (ІПСП) 

38 

Харугов Т. А. Дисфункція процесів соціалізації і соціального контролю в умовах експансії 

масової споживацької культури (проблеми девіантологічного аналізу): 22.00.04 – соціальна 

структура, соціальні інститути і процеси / Автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня доктора соціологічних  наук. – Москва, 2007. – елек. вар. 

 б/н (ІПСП) 

38 

Юдіна О. М. Розвиток медіа простору у сучасній Росії (на прикладі телебачення): 22.00.04 – 

соціальна структура, соціальні інститути і процеси (соціологічні науки) / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня доктора соціологічних  наук. – М., 2008. – елек. вар. 

 б/н (ІПСП) 

38 

Явон С. В. Динаміка соціальної ролі молоді: гендерний підхід: 22.00.04 – соціальна структура, 

соціальні інститути і процеси / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора 

соціологічних  наук. – М., 2010. – елек. вар. 

 б/н (ІПСП) 

38 

Яковенко М.Л. Розвиток Інноваційної активності студентства в умовах оновлення вищої 

школи України: 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук. – Харків, 2003. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

 

22.00.06 – соціологія культури 

38 

Астоянц М. С. Соціальне сирітство: умови, механізми і динаміка ексклюзії (соціокультурна 

інтерпретація): 22.00.06 – соціологія культури, духовного життя / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня доктора соціологічних  наук. – Ростов-на-Дону, 2007. – елек. вар. 

 б/н (ІПСП) 

38 

Брєдіхіна Н. В. Орієнтації населення на здоровий спосіб життя: регіональний аспект: 22.00.06 

– соціологія культури, духовного життя / Автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата соціологічних  наук. – Челябінськ, 2006. – елек. вар. 

 б/н (ІПСП) 

38 

Брітвіна І. Б. Гендерна детермінація адаптації вимушених мігрантів: соціологічний аналіз: 

22.00.06 – соціологія культури, духовного життя / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня доктора соціологічних  наук. – Єкатеринбург, 2006. – елек. вар. 

 б/н (ІПСП) 

38 
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Гнатив М. П. Формування рекламою гендерних стереотипів споживацької поведінки: 

соціологічний аналіз: 22.00.06 – соціологія культури, духовного життя / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних  наук. – Єкатеринбург, 

2006. – елек. вар. 

 б/н (ІПСП) 

38 

Константінова О. Б. Вторинна зайнятість студентів як фактор формування життєвих стратегій: 

22.00.06 – соціологія культури, духовного життя / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата соціологічних  наук. – Єкатеринбург, 2006. – елек. вар. 

 б/н (ІПСП) 

38 

Липовська Н.А. Інтелектуальний потенціал суспільства: сутність та динаміка: 22.00.06 – 

соціологія культури / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

соціологічних наук. – Харків, 1996. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Осипова Н.Ф. Первинний студентський колектив як суб’єкт формування особистості 

спеціаліста: 22.00.06 – соціологія культури / Автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня доктора філософських наук. – Москва, 1993. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Семенова О. Л. Фрмування культури здоров’я підростаючого покоління: проблеми 

становлення і розвитку: 22.00.06 – соціологія культури, духовного життя / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних  наук. – Єкатеринбург, 

2004. – елек. вар. 

 б/н (ІПСП) 

38 

Тесленко О. М. Культурна соціалізація молоді в умовах транзитивного суспільства (на 

прикладі Республіки Казахстан): 22.00.06 – соціологія культури, духовного життя / 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора соціологічних  наук. – 

Саратов, 2009. – елек. вар. 

 б/н (ІПСП) 

38 

Толмачева С. В. Реклама як соціокультурний фактор формування ціннісних орієнтацій молоді: 

22.00.06 – соціологія культури, духовного життя / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня доктора соціологічних  наук. – Тюмень, 2007. – елек. вар. 

 б/н (ІПСП) 

 

22.00.08 – социология управления 

38 

Волов В. Т. Управління соціалізацією засуджених в системі вищої освіти в умовах виправного 

закладу: 22.00.08 – соціологія управління / Автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня доктора соціологічних  наук. – М., 2010. – елек. вар. 

 б/н (ІПСП) 

38 

Дімаєв А. Р. Міграція населення: соціальна сутність і вплив на суспільні процеси в світі і 

сучасному російському суспільстві (соціологічний аналіз): 22.00.08 – соціологія управління / 
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Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора соціологічних  наук. – Москва, 

2009. – елек. вар. 

 б/н (ІПСП) 

38 

Ховрін А. Ю. Соціальне партнерство в сфері реалізації молодіжної політики: 22.00.08 – 

соціологія управління / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора 

соціологічних  наук. – Москва, 2010. – елек. вар. 

 б/н (ІПСП) 

 

25.00.02 – механізми державного управління 

38 

Крентовська О.П. Управління державними соціальними гарантіями в Україні: 25.00.02 – 

механізми державного управління / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата наук з державного управління – К. 2005. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

 

інші шифри 

38 

Будняк Д.В. Полонізми в сучасній українській літературній мові: 10.02.02 – мови народів 

СССР / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук – К, 

1991 – друк. вар. (2 екз.) 

б/н (ІПСП) 

38 

Вязмитинова В.М. Інтернаціональне виховання іноземних студентів в радянському ВУЗі: 

09.00.02 – теорія наукового комунізму / Автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата філософських наук – Харків, 1987. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Гапон Ю.А. Формування потебності старшокласників в спілкуванні з дорослими як соціально-

педагогічна проблема: 13730 – теорія педагогіки / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук – К., 1973. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Грищенко Н.М. Школа Української РСР в період між ХVІІІ та ХІХ з’їздами комуністичної 

партії Радянського Союзу (1939 – 1952 рр.): / Автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня доктора педагогічних наук – М., 1954. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Полатайко Ю.О. Взаємозв’язок рухових та вегетативних функцій в молодих плавців при 

систематичному спостереженні: 03.00.13 – фізіологія людини та тварин / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук – Сімферопіль, 1979. – 

друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Полатайко Ю.О. Фізіологічні особливості вікового розитку кардіореспіраторної системи юних 

спортсменів: 14.00.17 – нормальна фізіологія / Автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата біологічних наук – Москва, 1989. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 



1256 

 

38 

Стойка О.О. Розробка шляхів оптимізації медико-соціальної технології профілактики 

тютюнокуріння та оцінка її ефективності: 14.02.03 – соціальна медицина / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук – К., 2007. – друк. вар. (2 

екз.) 

б/н  (ІПСП) 

38 

Чалий М.П. Суспільна думка трудового колективу та його дійсність в формуванню 

соціалістичної особистості: 09.00.02 – теорія наукового кумунізму / Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук, К., 1984. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Щубелка Н.В. Трансформація освіти як явища сучасної культури (філософський аналіз): 

09.00.10 – філософія освіти / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

філософських наук – К., 1998. – друк. вар. 

б/н (ІПСП) 

38 

Бернацька О.Б. Виховання вчинкової самостійності учнів 9-12років інтернат них закладів.  

/ Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук.-

К.,2015-друк.вар. 

б/н 
38 

Власюк Ж.І. Виховання почуття справедливості у молодших школярів в позаурочній 

діяльності. / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних 

наук. – К.,2015.-друк.вар. 

б/н 
38 

Краснова Н.М. Формування світо відображення в учнів 5-7класів спеціалізованих 

загальноосвітніх шкіл художнього профілю у процесі образотворчої діяльності. / 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук.-К.,2015-

друк.вар. 

б/н 
38 

Потапчук Т.В. Теоретико-методичні основи формування національно-культурної 

ідентичності студентів вищих педагогічних навчальних закладів./Автореферат дисертації 

на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук.- К.2015-друк.вар. 

б/н 
38 

Пюра О.С. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до комунікативної діяльності в 

умовах дитячих закладів оздоровлення та відпочинку. / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – К.,2015.-друк.вар. 

б/н 
38 

Соляник М.Г. Технології соціально-педагогічної підтримки сімей,які опинилися у складних 

життєвих обставинах. /Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук. –К.,2015-друк.вар. 
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б/н 
38 

Цвєткова Г.Г. Теоретико-методичні засади професійного самовдосконалення викладачів 

гуманітарних дисциплін у вищих навчальних закладах / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня доктора педагогічних наук. – К.,2015- друк.вар. 

б/н 
 

 

39. Естетика 

А 31 

39 

Адорно, Теодор. Теорія естетики / Пер.з нім. П.Таращук. – К., 2002. – 518 с. 

2071 

 

40. Книги іноземною мовою 
40 

Fachlexikon der sozialen Arbeit. -1980-938s/ 

 

В-75 

40 

Work. The New Middle AGER. – 1998. – 51 s. 

199 

Г 20 

40 

Garrison Mark. Introduction to Psychology. – Kentucky State University, 1992. – 596 p. 

б/н (ІПСП) 

Т-33 

19.1 

The Globe Magazine/ International alcohol and drug problems. – 1999. - №3. 

194 

С-67 

19.2 

Sound Mind, Sound Body: Sexual Health peer Education program. University and Secondary School 

plans English/ Russian/ Ukrainian Variants. 

965 

Г-54 

19.2 

Globe. – 1999. - №4. – 23 с. 

1331 

К-34 

40 

Келлер Ф. Изучение: подкрепление теории.– Нью-Йорк, 1969. – 82 с. (англ.яз) 

1205 

М-54 

40 

Методы исследования в социологии. – ПЮФ, 2002. – 126 с. (На фр. яз.) 

В книге представлены методики исследования социологических процессов. 
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2450 

О-90 

40 

Our common concern creating worthwhile opportunities for those not in employments. - 2000. – 31 s. 

498 

П 68 

40 

Praca socjalna. Czesc pierwsza. / redakcja Nella G. Nyczkalo. – Siemianowice Slaskie, 2011. – 273 

p. 

б/н (ІПСП) 

С-20 

40 

Saskatchewan Human Services. Working with Cjmmunities. –2000. - February. – 72 s. 

210 

С-38 

40 

Синтетические наркотики. – ПЮФ, 2002. – 128 с. (На франц.) 

Синтетические наркотики. Способы их использования. Их влияние и опасность наркотической 

зависимости. Новые виды токсикомании. 

2453 

С-69 

40 

 Social Worker. - 1998. - Volume 66 (3) Fall. -104 s.  

205; б/н (ІПСП) 

С-72 

40 

Спид и свободы.- Акт Сюд, 1991. – 336с. (На франц.) 

Способы сдерживания распространения эпидемии в правовом государстве. Спид и права 

человека. Спид и медицинское окружение. Вич-ифицированые больные право. 

2444 

Т-12 

40 

Табакокурение. – ПЮФ, 1999. – 127 с. (На франц.) 

История использования табака; феномен табакокурения в современном мире; табакокурение и 

общество. Патологии, вызванные табакокурением; методы дезинтоксикации; программы, 

направленные против табакокурения и примеры их внедрения на мировом уровне; борьба с 

табакокурением во Франции. 

2446 

Ю-11 

40 

York program for education and training in social work 

Handbook for practice teachers First Placement 2000 entry) (1999-2001 

362 (3 прим) 

К-19 

40 

Canadian Social Work. - 1999. -Volume 1, (1) Fall. – 120 s.  

221; б/н (ІПСП) 

К-19 
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40 

Сanadian Association of Social Workers. Standads of practice in social work. March 1995. 

(2 прим) 202 

С-69 

40 

Социальная защита. - Ля Декуверт, 2001. – 128 с. (На франц.) 

История создания социальной защиты. Современная система социальной защиты во Франции. 

2448 

Ф 39 

40 

Feldman Robert S/ Understanding psychology / Robert S/ Feldman. – 5th ed., 1999. – 774 p. 

б/н (ІПСП) 

40 

Stephen Clift and Bjarne Bruun Jensen The Health Promoting School: International Advences in 

Teory, Evaluation and Practice – 2005 

1049 (ІПСП); б/н (ІПСП) 

40  

Meeting the challenges of a changing society fifty years of social work in Israel. Edited by F.M. 

Loewenberg. Jerusalem, 1998. – 324. 

б/н (ІПСП) 

40 

50 projects for Creative Dramatics by Roberta Nobleman, 1980. – 34. 

б/н (ІПСП) 

40 

A book about children: Christian Children’s Fund 1938 – 1991. Larry E. Tise. – 1992. – 173. 

б/н (ІПСП) 

40 

A framework for teaching basic economic concepts with scope and sequence guidelines. K-12. 

Editors: Phillip Saunders, June Gilliard, 2000. – 167. 

б/н (ІПСП) 

40 

A history of Women’s Writing in Russia. Edited by Adele Marie Barker and Jehanne M Gheith. // 

Cambridge university press, 2004. – 391. 

б/н (ІПСП) 

40 

Abolishing Extreme Forms of Child Labour.  

87 

40 

Advocacy in social worc. David and Toby Brandon. British Assotiation of Social Workers, 2001. – 

86. 

б/н (ІПСП) 

40 

Advocating for Adolescent reproductive Health in sub-saharan Africa 1998. -  64. 

б/н (ІПСП) 

40 

AIDS and DRUG MISUSE Update.. Report by the Advisory Council on the Misuse of  Drugs, 1993. 

– 80. 

б/н (ІПСП) 
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40 

Aidscap. Behavior Chahge Communication for the Prevention and Treatment of STDs. – 39. 

б/н (ІПСП) 

40 

Aidscap. How to Create an Effective Communication Project. – 63. 

б/н (ІПСП) 

40 

Aidscap. How to Create an Effective Peer Education Project. – 33. 

б/н (ІПСП) 

40 

Alicija Budzynska. Jak przesluchiac dziecko.Warszawa, 2007. – 58. 

б/н (ІПСП) 

40 

Answering Back. Report by young people being looked after on The Children Act 1989. University 

of Southampton, Southampton,1993. – 101/ 

б/н (ІПСП) 

40 

Anthony Giddens Introduction to sociology – 1991. 

б/н (ІПСП) 

40 

ARC: Action for the Rights of Children. A training and Capacity-Building Initiative On Behalf of 

Refugee Children and Adolescents. – 14. 

б/н (ІПСП) 

40 

Arseniy Yatseniyk. Banking Secrets from the Orange Revolution. – Kyiv, 2008. – 270. 

782 (ІПСП) 

40 

Basic Psychiatry. Myre Sim, E.B. Gordon. Edinburg and London, 1972. – 286. 

1201 

40 

Behavior Change Through Nass Communication 

б/н (ІПСП) 

40 

Breaking Through. Drama Strategies for 10’s to 15’s. By Barbara Goodwillie. 1986. – 50. 

б/н (ІПСП) 

40 

Bridges not walls.  A book About Interpersonal Communication. Edited by Jobn Stewart, 1986. – 

396. 

1209 

40 

Building CCF’s Response to the HIV | AIDS Pandemic. The Gambia, 9 – 11 February, 2004. – 46. 

б/н (ІПСП) 

40 

C. C. Fund Our Prayer/// Our Promise . – 1999. 28 

б/н (ІПСП) 

40 

Caren Weilanndt, Wolfgang Heckmann, Michael Kraus, Jana Lambrecht, Cyril Pervilhas. HIV 

Prevention in Europe. A Reviev of Policy and Practice in 25 Countries, 2001. – 180. 
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б/н (ІПСП) 

40 

Child Abuse & Neglect. The International Journal.// Volume 31, number 6, June 2007. – 678. 

б/н (ІПСП) 

40 

Child Abuse & Neglect. The International Journal.// Volume 31, number 5, May 2007. – 598. 

б/н (ІПСП) 

40 

Child Abuse & Neglect. The International Journal.// Volume 31, number 8, August 2007. – 915. 

б/н (ІПСП) 

40 

Child Abuse & Neglect. The International Journal.// Volume 31, number 3, March 2007. – 322. 

б/н (ІПСП) 

40 

Child Abuse & Neglect. The International Journal.// Volume 31, number 9, September 2007. – 1017. 

б/н (ІПСП) 

40 

Child Abuse & Neglect. The International Journal.// Volume 31, number 4, April 2007. – 470. 

б/н (ІПСП) 

40  

Child Welfare Connecting Research, Policy, and Practice 2003. – 475. 

б/н (ІПСП) 

40  

Child Welfare Services. Lectures and Papers. Ghassan Rubeiz. Christian Children’s Fund, 1996. – 

121. 

195 

40 

Children First! Resource kit.  

197 

40 

Children’s Care, Learning & Development. Kate Beith, Penny Tassoni, Kath Bulman, Maria 

Robinson., 2005. – 363. 

б/н (ІПСП) 

40 

Civics and Government. Focus on Economics. James Dick, Jeffrey Blais, Peter Moore, 1996. – 109. 

б/н (ІПСП) 

40 

Code de deontologie en service social 

б/н (ІПСП) 

40 

Code de deontologie en service social. Le 1-er janvier 1994. – 24. (3 прим.) 

б/н (ІПСП) 

40 

Code of Ethics. National Association of Social Workers. 1996. – 29. 

б/н (ІПСП) 

40 

Community, Work & Family // volume 6, number 1, april 2003. – 113. 

б/н (ІПСП) 
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40 

Convention on the Rights of the Child. 1991. – 28. 

б/н (ІПСП) 

40  

Crazyna Olszewska – Baka Dzieci Ulicy problem profilaktyka resocjalizacja. 2000. – 233. 

б/н (ІПСП) 

40 

Creating an e-learning strategy for social care in England. 2004. – 48. 

б/н (ІПСП) 

40 

Crimean tatars: Repatriation and Conflict Prevention. – 95. (2 прим.) 

б/н (ІПСП) 

40 

Cuprus 10000 years of history and civilization 2002. –  60. 

б/н (ІПСП) 

40 

David A. Wolfe. Child Abuse Neglect The International Journal. 2007.  

б/н (ІПСП) 

40 

Death studies. // Volume 26, number 10, 2002 

б/н (ІПСП) 

40 

Developing a Career Information Centre. Edited by Marika Kemeny. Canada, 1999. – 200. 

б/н (ІПСП) 

40 

Dictionnaire de sociologie. Sous la direction de Andre Akoun et Pierre Ansart, 1999. – 587. 

2442 

40 

Didier Demaziere La sociologie du chomage – 1995. – 125. 

б/н (ІПСП) 

40 

Disability & Society // Volume 18, number 1, January 2003. – 97. 

б/н (ІПСП) 

40 

Disadvantaged child. Head start and early intervenyion. Editor JeromeHellmuth., 1968. – 613. 

1204 

40 

Discovering psychology: a Guide to Active Study. To accompany Psychology David G. Myers. 

University of Michigan, Dearborn, 1986. – 306. 

1202 

40 

Distribution for the small business. Nicholas Mohr. 1990. – 184. 

1670 

40 

Drogen, HIV / Aids, Hepatitis. Ein Handbuch. April, 2004. – 336. 

б/н (ІПСП) 

40 

Dziecko krywdzone. Teoria, badania, praktika. // Nr. 6, 2004. – 234. 
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б/н (ІПСП) 

40 

East Europe Update. // Fall 2010 / Winter 2011.  

б/н (ІПСП) 

40 

Educate every child, in the family.in the community, in the world 

б/н (ІПСП) 

40 

English course for professional training of social workers. N. Gavryluk, O. Pichkar. Uzhhorod, 2000. 

– 152 c. 

356 

40 

European jornal of special needs education. Edited by Seamus Hegarty. // Volume 18. Number 1. 

March 2003. – 130. 

б/н (ІПСП) 

40 

Expectations of Excellense Curriculum standards fur social studies 1998. – 155. 

б/н (ІПСП) 

40 

Farly Cgildhood Counts A Programming Cuide on Early Childhood Care for Development 2000. 

407. 

б/н (ІПСП) 

40 

For The Love Of a Child. Christian Children’s Fund // Annual Report, 2000. – 20. – (2 прим.) 

198 

40 

Frederic V. Grunfeld Games of the world how to make them how to play them . how they came to be 

. Zurich, 1982. – 280. 

б/н (ІПСП) 

40 

Gender Issues in Ukraine. Challenges and Opportunities.Kyiv, 2003. – 92. 

б/н (ІПСП) 

40 

Good practice in finding good practice. International Workshop in Evaluation. Simo Mannila, Mika 

Ala-Kauhaluoma, Sari Valjakka (ed). Working Papers, 23/2001.  – 136. 

2077 

40 

Groeth in the muddle of life. Resilience: Building on people’s strengths. Stefan Vanistendael, 1998. – 

52 c. 

б/н (ІПСП) 

40 

HIV Counseling and Testing for Youth. A manual for Providers. 

б/н (ІПСП) 

40 

HURIST. A Joint Programme for Human Rights Strengthening by The United Nations Development 

Programme and the Office of the High Commissioner for Human Rights. – 7. 

б/н (ІПСП) 

40 
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Implementation Of The Agenda For Action Against The Commercial Sexual Exploitatin Of Children, 

2002 – 2003. – 152. 

б/н (ІПСП) 

40 

Individus sous influence. Drogues, alcools, medicaments psychotropes. Alain Ebrenberg. 1991. 

2445 

40 

Innovation in promising economies Edited by Annamaria Inzelt and Laudeline Auriol – 2002. – 147s 

б/н (ІПСП) 

40 

International Perspektives on Evidence-based Practice in Social Work. 2004. 

б/н (ІПСП) 

40 

International Social Work // Volume 44, number 2, april 2001. 

б/н 

40 

Investment Policy Reviev. Ukraine. 2001. – 112. 

1786 

40 

Jornal of Children & Poverty // Volume 6, Number 1, March 2000. – 80. 

б/н (ІПСП) 

40 

Jornal of Children & Poverty // Volume 6, Number 1, March 2003. – 81. 

б/н (ІПСП) 

40 

Jornal of Children & Poverty // Volume 9, Number 1, March 2003. – 110. – (2 прим.) 

б/н (ІПСП) 

40  

Journal of Social Work Praktice, Volume 16, 2002, 2issues 83 

б/н (ІПСП) 

40 

Journal of YOUTH studies // Volume 6, Number 1, March 2003. – 110. 

б/н (ІПСП) 

40 

Kindesmisshandlung und – vernachlassigung. Deutsche Gesellschaft gegen Kindesmisshandlung und 

– vernachlassigung (DGgKV) e. V. Interdisziplinare Fachzeitschrift // Jahrang 6. Heft ½, 2003. – 

193. 

б/н (ІПСП) 

40 

Knowledge review 2: The adoption of looked after children. A scoping review of research, 2003. – 

55. 

б/н (ІПСП) 

40 

Knowledge review 4: Innovative, tired and tested. A review of good practice in fostering, 2003. – 56. 

б/н (ІПСП) 

40 

Knowledge review 5: Fostering success. An exploration of the research literature in foster care, 2004. 

– 105. 
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б/н (ІПСП) 

40 

kriz Yonetimi Ozel ve Kamusal alanda. 2000. - 346. 

б/н (ІПСП) 

40 

L’emergence des droits de l’homme en Europe. Anthologie de textes. Avril, 2001. – 254. 

б/н (ІПСП) 

40 

L’insertion des jeunes en France. 1995 – 128. 

2449 

40 

L’intervention systemique dans le travail social. Reperes epistemologiques, ethiques et 

methodologiques. Olivier Amiguet, Claude Julier, 2000. – 351. 

б/н (ІПСП) 

40 

Le Travailler social // Volume 66 (3), automne 1998 

б/н (ІПСП) 

40 

Les droits de l’enfant. Eleonore Lacroix.2001. – 126. 

2454 

40 

Les inegalites socials. Roger Girod. 1993. – 128. 

2452 

40 

Les refugies dans le monde. Cinquante and d’action humanitaire. – 2000. – 338. 

2441 

40 

Les travailleurs sociaux.  2002. – 128. 

2447 

40 

Mamoud Zani La Convention Internationale des Droits de L’enfant: Portee et Limites. – 1996. - 139 

б/н (ІПСП) 

40 

Marie Diggins Teaching and learning communication skills in social work education. 2004. – 20. 

б/н (ІПСП) 

40 

Marketing to the Public Sector and Industry. Rank Xerox Limited. – 1992. – 198. 

1673 

40 

Marketing: Communicating with the Consumer. D’Arcy Masius Benton & Bowles. – 1992. – 198. 

1672 

40 

Materials of the forum “Juvenile Justice in Eastern and South Eastern Europe”. Chisinau, Republic of 

Moldova, September 14-16, 2005. – Chisinau – 2006. – 320. 

б/н 

40 

Materials of the Forum Juvenile Justice in Eastern and South Eastern Europe. Chisinau, Republik of 

Moldova, September 14-16, 2005 
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б/н (ІПСП) 

40 

McGill University. Department of Psychiatry. 1943 – 1993^ 50 years of education. Annual report 

1992 – 1993. – 110. 

1203 

40 

Networking Against AIDS. Final report, 2005. – 17. 

б/н (ІПСП) 

40 

NGO Funding Strategies. An Introduction for Southern and Eastern NGOs. Jon Bennett & Sara 

Gibbs with Rick James & Paul Ryder. : INTRAC, 1996. – 90. 

б/н (ІПСП) 

40 

Ostroznie, dziecko. (брошура). 

б/н (ІПСП) 

40 

Our Prayer… Our Promise // june 30, 1998. – 29. 

206 

40  

Ozaki. .M. Negotiating flexibility^ The role of the social partners and the State – 1999. - 151 

б/н (ІПСП) 

40 

Parents Stories. Experiences of Diagnoses of Children through Parent’s Eyes. 

б/н (ІПСП) 

40 

Penny A. Shore Teaching Your Child Positive Discipline 2002. – 110.  

б/н (ІПСП) 

40 

Peoplemaking by Virginia satir. California, 1975. – 305. 

1503 

40 

Personal Decision Making. Focus on Economics. Don R. Leet, R.J. Charking, Nancy A. Lang, Jane 

S. Lopus, Gail Tamaribuchi. New York, 1996. – 154. 

б/н (ІПСП) 

40 

Policy Recommendations on Economic and institutional Reforms. K.- 2007 – 24. 

б/н (ІПСП) 

40 

Post-Conflict Fund.Guidelines & Procedures. Updated August 1999. – 12. 

б/н (ІПСП) 

40 

Praca socjalna. Sluzba czlowiekowi. Materialy z konferenciji naukowej 7 listopada 1997. Ludwik 

Malinowski, Malgorzata Orlowska. Warszawa, 1998. – 113. 

б/н (ІПСП) 

40 

Practice A Yournal of the British Association of Social Workers. -  2004. 

б/н (ІПСП) 

40 
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Probation: politics, policy and practice. Tim May.Philadelphia, 1991. – 212. 

1208 

40 

Problem-Led Learning for Social Work: The Enquiry and Action Approach. Hilary Burgess, 1992. – 

134 c. 

б/н (ІПСП) 

40 

Programme of Events. Unated Nations. Special Session on Children. New York, 5 – 10 May 2002. – 

32. 

б/н (ІПСП) 

40 

Projects in Central and Eastern Europe. Experiences and best practices in the field of Health and 

Welfare. The Hague, November, 2003. – 96. 

б/н (ІПСП) 

40 

Report on the Assessment of the Technical and Programmatic Capacity of Ukrainian Civil Society 

Organizations Active in Consumer Targeted Activies conducted under the joint initiative of the 

European Union and UNDP “The Consumer Society and Citizen Networks project (CSCN)”. I. 

Lylyk, S. Lylyk. 2007. – 56. 

б/н (ІПСП) 

40 

Review of Child Development Research. Volume one. Martin L. Hoffman, Lois Wladis Hoffman. – 

Ney York, 1964. – 547. 

1200 

40 

Robert M. Liebert. Personality/ Strategies and Issues. – 1970. – 594 s. 

1206 

40 

Running Your Own. Building business. Kim Ludman, 1989. – 126. 

1671 

40 

Russland auf dem Weg zum Rechtsstaat? Antworten aus der Zivilgesellschaft. September, 2003. – 

239. 

б/н (ІПСП) 

40 

Scholarship opportunities. Zaporozhye, 2002. – 240. 

б/н (ІПСП) 

40 

Sergei N. Trubetskoi. An Intellectual Among the Inteeigentsia in Prerevolutionary Russia. Martha 

Bohachevsky-Chomiak. Belmont, Massachusets, 1976. – 310. 

б/н (ІПСП) 

40 

Shanti George & Nico van Oudenhoven. Stake holders in foster care. An international comparative 

study. Louvain – Apeldoorn: Garant, 2002. – 111. 

б/н (ІПСП) 

40 

Social security: A new consensus. Geneva, International Labour Office, 2001. – 114. 

2075 
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40 

Social Trends Social Policy in Denmark – in a European Perspective . 2002. – 128 

б/н (ІПСП) 

40 

Social Work Code of Ethics 

б/н (ІПСП); 230 

40 

Social work: Code of Ethics // January 1, 1994. – 24. 

230 

40 

Spoleczne konteksty edukacij. Pod red. Kaximera Redzinskiego i Miroslawa Lapota. – Gliwice – 

2009. – 309. 

б/н (ІПСП) 

40 

Stres. Poradnik dla rodzicow malych dzieci. 2007. – 20. 

б/н (ІПСП) 

40 

Support for the Family. A Response to Children in Especially Difficult Circumstances. Tartu, 

Estonia, 14-18 June 1995. – 67. 

192 

40 

Taught not caught. Strategies for sex education. The clarity collective, 1983. – 211. 

б/н (ІПСП) 

40 

Telephone counseling for HIV / AIDS. A Counsellor’s Resource Book. Vineeta Chitale, Melita Vas, 

Rajiv Dua, Bindiya Nimla, 2000. – 80. 

б/н (ІПСП) 

40 

The American Way of Death. By Jessica Mitford. 1963. – 288. 

б/н (ІПСП) 

40 

The British Yjournal of social work.  – 2005 

б/н (ІПСП) 

40 

The Focal Point Programme. Focal point on sexual exploitation of children. 

229 

40 

The Future of Children with Disabilities in the Baltic States. Vilnius, Lithuania 6 – 11 june 1993. – 

64. 

б/н (ІПСП) 

40 

The ILO:  What it is. What it does.  

б/н (ІПСП) 

40 

The Phychology of Deafness. Techniques of appraisal for rehabilitation. Edna Simon Levine. New 

York, 1960. – 383. 

1210 

40 
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The RHP Companion to Foster Care. Edited by Ann Wheal. – 213. 

б/н (ІПСП) 

40 

The skills of Helping. Individuals and Groups second edition. Lawrence Shulman, university of 

British Columbia, 1984. – 432. 

1207 

40 

The Teaching Assistant’s Handbook S/NBQ Level 2. 2003. – 230. 

б/н (ІПСП) 

40 

The Universal Declaration of Human Rights and ILO Standards. By Lee Swepston,1998. (2 прим) 

86 

40 

Then and Now. Barnardo’s 2005: 100 years on: Kekeeping the vision alive. 2005. – 34. 

б/н (ІПСП) 

40 

Training Manual on Community Action 2002. -  99. 

б/н (ІПСП) 

40 

Training to ptotect children April 1999 – March 2000. -  41. 

б/н (ІПСП) 

40 

Travail social canadien. // Volume 1, (1) Automne, 1999. – 128. 

б/н (ІПСП) 

40 

Udomiteljstvo: skrb o djeci izvan vlastive obitelji – prirucnik za edukaciju strucnjaka. Aleksndra 

Selak Zivkovic.Zagreb, 2005. – 173. 

б/н (ІПСП) 

40 

Ukraine: National Report on Monitoring Progress Towards the UNGASS Declaration of 

Commitment on HIV\AIDS. Reporting Period: Januar 2008 – December 2009.  K., 2010. 

The publication is prepared and published within the framework of the programme “Support for HIV 

and  AIDS Prevention? Treatment and Care for Most Vulnerable Populations in Ukraine” supported 

bu the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria. 

б/н (ІПСП) 

40 

United efforts. (брошура). 

б/н (ІПСП) 

40 

United Nations Mechanisms for use by National NGO’s in the combat against. The Sexual 

Exploitation of Children. Geneva, 1996. – 16. 

216 

40 

Users at the Heart. User participation in the governance and operations of social care regulatory 

bodies. Frances Hasler // SCIE Report #5, 2003. – 61. 

б/н (ІПСП) 

40 
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W Kregu Resocyalizacyi I wybranych Zagadnien Rozwoyu Oraz Funkcyonowania Osob 

Niepelnosprawnych. Cliwice – Krakow 2010. 

б/н (ІПСП) 

40 

Welcome to Ukraine.// 1’98. – 128. 

191 

40 

Women’s voices – women’s choices – on Reproduktive Health. Edited by Linda Nordahl Lakobsen 

and Nell Rasmussen. – 97 s. 

2547 

40 

World disasters report Fokus on ethics in aid – 2003. – 239. 

б/н (ІПСП) 

40 

Youth and Reproductive Health in Countries in Transition. June 1997. – 70 

б/н (ІПСП) 

40 

Youth right charter. The Youth Forum of the European Communites. 

б/н (ІПСП) 

40 

Zamiast.T Klapsow  

б/н (ІПСП) 

 

41. Безпечна поведінка в інтернет-мережі 

Б 39 

41 

Безверха А., Андерсон В. Проведення адвокаційних медіа-кампаній: стратегія активних дій. / 

Фундації відкритого суспільства, 2010. – 101 с. 

Цей посібник має на меті допомогти активістам, особливо тим, хто працює у сфері зменшення 

шкоди, здобути нові знання щодо побудови стратегічної адвокаційної діяльності, покращити 

навички взаємодії зі ЗМІ й особливо планування і проведення адвокацьких медіа-кампаній. 

1423 (ІПСП) 

Б 39 

41 

Безпечне користування сучасними інформаційно-комунікативними технологіями: методичні 

рекомендації. – К.: Україна, 2010. – 72 с. 

У методичних рекомендаціях висвітлено деякі проблеми безпеки використання інформаційно-

комунікативних технологій, представлені форми і методи роботи щодо формування культури 

користування інформаційними засобами зв’язку серед учнів. Студентів та їх батьків. Видання 

призначене для вчителів, соціальних педагогів, психологів, батьків, представників 

громадських організацій, студентів педагогічних ВНЗ, молоді. 

1345 (ІПСП) 

В 14 

41 

Вакуліч Т. М. Психологічні чинники запобігання Інтернет-залежності підлітків. - Полтава: 

Дивосвіт, 2008. - 160 с. 

У монографії приведені дані теоретичного та експериментально-психологічного дослідження 

Інтернет-залежної поведінки підлітків, здійсненого протягом 2003-2006 pp. Дослідження 
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проводилось в загальноосвітніх навчальних закладах м. Києва та Економіко-правовому 

технікумі при МАУП. Експериментом були охоплені 494 підлітків 13-16 років, а також 

вчителі, які працювали в цих закладах. В роботі уточнено зміст поняття "Інтернет-залежність", 

систематизовано методологічні підходи та напрями щодо розуміння Інтернет-залежної 

поведінки, поглиблено уявлення про критерії Інтернет-залежності, доведено вплив та 

взаємозв'язок індивідуально-психологічних та мікросоціальних чинників на формування 

Інтернет-залежності підлітків в умовах сімейного і шкільного виховання. Подальшого 

розвитку набуло дослідження психологічних особливостей Інтернет-залежної поведінки 

підлітків. Автором визначено типи поведінки підлітків у мережі Інтернет, розроблено та 

впроваджено програму запобігання Інтернет-залежної поведінки підлітків, з урахуванням їх 

вікових особливостей та взаємозв'язку індивідуально-психологічних та мікросоціальних 

факторів. 

1334 (ІПСП) 

В 14 

41 

Вакуліч, Т. М. Психологія віктимної поведінки : навч. посіб. / Т. М. Вакуліч. - К.: Наук, світ, 

2009. - 152 с. 

У навчальному посібнику розкрито характеристику основних категорій та понять 

віктимологічної науки, її предмет та напрями дослідження. Наведено характеристику 

психологічних особливостей віктимної поведінки особистості, розкрито чинники її 

виникнення, обґрунтовано соціально-психологічні механізми формування віктимної поведінки 

в процесі соціалізації особистості. Особливу увагу приділено питанням психологічної 

діагностики віктимної поведінки особистості. Розглянуто основні напрямки діяльності 

праткичного психолога щодо надання психологічної допомоги особистості з віктимною 

поведінкою. 

1335 (ІПСП) 

И 73 

41 

Інтернет-залежність підлітків : діагностика і психокорекція : методичні рекомендації – К., 

2008. – 24 с. 

б/н (ІПСП) 

Н 48 

41 

Некрасова З., Некрасова Н. Как оттащить ребенка от компьютера и что с ним потом делать. – 

М.: ООО Издательство «София», 2008. – 256с. 

Эта книга о том, что компьютерной проблемы не существует. Дети и подростки прирастают к 

розетке тогда, корда реальный мир не может предложить им других полноценных занятий.» 

Зависание» может бать необходимой частью роста личности, данью моде или результатом 

проблем общения. Поэтому не надо бороться с компьютером, надо просто понять истинные 

потребности своих детей – и найти в себе силы и время общаться, играть, слушать их. 

1427(ІПСП) 

П 78 

41 

Проведення адвокаційних медіа-кампаній: стратегія активних дій 

1423 (ІПСП) 

С 53 

41 
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Снітко М. А. Формування безпечної поведінки підлітків в Інтернет-мережі : метод. посіб. / М. 

А. Снітко. - К.: ОБНОВА, 2011. - 96 с. 

Методичний посібник підготовлено в рамках проекту за кошти гранта Президента України 

для обдарованої молоді "Формування безпечної поведінки учнів під час спілкування в 

Інтернет-просторі" (за підтримки Інституту психології та соціальної педагогіки Київського 

університету імені Бориса Грінченка, Всеукраїнського громадського центру "Волонтер", 

Шевченківської районної у місті Києві державної адміністрації (Відділу у справах сім'ї, молоді 

та спорту та Управління освіти). 

1364 (ІПСП) 

 

 


