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Шановні батьки! 
 

У вашій родині росте малюк і ви прагнете виховати його 
щасливою дитиною, подбавши про його всебічний розвиток? 
Тоді в нагоді вам будуть видання. Які ви знайдете в нашій 
бібліотеці. Пропонуємо вашій увазі нові книги з дошкільного 
виховання та дитячої психології. У них ви знайдете поради по 
догляду за дітьми та унікальні методики виховання й 
розвитку, які допоможуть батькам розібратися в дитячій 
психології, виховати в дитині найкращі якості, розвинути 
впевненість у своїх силах, виростити її щасливою людиною. 

 

 

*  *  * 
 

     Гресь, А. Розвиток емоційного 
інтелекту. 5-6 років / А. Гресь. – Х. : Вид. 
група «Основа», 2018. – 96 с. 
    

Ми починаємо навчати своїх дітей 
змалку. Читати, писати, лічити... А як 
щодо вміння дружити, фантазувати, 
нічого не боятися і вірити у свої сили? 
Адже ці вміння такі ж важливі, як 
читання і письмо. І в житті без них ніяк 

не обійтися.  
За допомогою цієї книги дорослі зможуть не лише краще 

пізнати свого малюка, а й допомогти йому подолати свої 
страхи, навчитися дружити, розвивати уяву, творчість, 
навчитися бути упевненим у собі. До цікавих завдань, 
складених з урахуванням особливостей віку малят, наведені 
місткі і зрозумілі коментарі для батьків або вихователів. 
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     Кавалло, Р. Не програмуйте дитину: 
як наші слова впливають на долю 
дітей / Роберта Кавалло, Антоніо 
Панарезе. – К. : Центр учбової 
літератури, 2020. – 160 с. 
 

Книга «Не програмуйте дитину» 
призначена батькам, які з усіх сил 
намагаються зробити як краще, але не 
розуміють, чому дитина не слухається, 

соромиться, постійно нервує або грубить, чому вона 
перетворилася на бунтівного, незадоволеного, втраченого 
підлітка і чому в дорослому житті вона ризикує залишитися 
нещасною людиною, не знайти себе.  

З цієї книги ви зрозумієте, що одна з причин цих складнощів 
може полягати в тому, що ви неусвідомлено самі 
налаштовуєте дитину на це. Наша книга призначена і тим 
батькам, які хочуть, щоб життя їхньої дитини склалося 
щасливіше, безтурботніше і легше, ніж у них.  
 

 
      Капро, Х. Найщасливіший малюк на 
дитячому майданчику. Як виховувати 
дитину від року до чотирьох років 
доброзичливим, терплячим і 
слухняним / Харві Капро. – К. : 
Видавничий дім «Сварог», 2020. – 232 с. 
 

Маленькі діти багато в чому схожі на ... 
печерних людей. Це ключова ідея з книги 
доктора Харві Карпа, яку він радить 

взяти на озброєння всім батькам. Мозок малюків від року до 
чотирьох років ще незрілий, і психіка відрізняється 
відсутністю гнучкості.  
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Звідси – дитяче упертість, капризи і непослух. Тому 
спілкуватися з малюками треба зрозумілою їм мовою. 
Унікальна методика, запропонована в книзі, допоможе 
батькам виховати в дитині такі якості, як доброзичливість 
і терплячість; навчити його бути хорошим другом і 
слухачем; розвинути в ньому впевненість у своїх силах і 
здорову самоповагу; виростити його щасливим людиною. 
 

 
      Максименко, Д. С. Виховуємо 
дитину. Практична психологія / Д. с. 
Максименко. – К. : Центр учбової 
літератури, 2020. – 112 с. 
 

Як нам, дорослим, спілкуватися зі 
своїми дітьми так, щоб створити для них 
всі умови для гармонійного — 
інтелектуального, емоційного й осо- 
бистісного — розвитку? Завдання цієї 

книги — обговорити з зацікавленим читачем, як це зробити.  
Перші три частини книги розповідають про те, як дитина 

вчиться бути самостійною, оволодіває власною поведінкою, 
як відбувається розвиток мотивації до навчання та 
пізнавальної потреби тощо. Вирішення цих завдань дасть 
змогу дитині розвиватися цілісно, досягти психічної 
рівноваги, допоможе досягти успіхів в інтелектуальному та 
особистісному розвитку.  

Крім цього, в одному з розділів йдеться про позитивний 
вплив на пізнавальний розвиток дитини проживання під 
одним дахом з собакою. В четвертій частині подається 
невеликий екскурс в історію з описом та порівнянням різних 
педагогічних систем. 
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 Москаленко, Г. Т. Як виховувати 
дитину до дитячого садочка. 
Практична психологія / Д. С. 
Москаленко. – К. : Центр учбової 
літератури, 2020. – 100 с. 
 

У цьому посібнику розглядаються 
особливості інтелектуальних порушень у 
дітей з урахуванням реалій і перспектив. 
Цей путівник для батьків допоможе їм 

зрозуміти власну дитину і усвідомити те, що 
інтелектуальні порушення не є вироком. Батьки знайдуть 
тут поради щодо того, як має навчатися дитина, як  її 
можна підготувати до школи та які види діяльності 
доцільно практикувати в родині.  

Автори описують стратегії батьків у позитивному впливі 
на психологічний розвиток дитини, надають рекомендації з 
розвитку в дитини вмінь та навичок самообслуговування. 
Посібник містить відомості щодо подальшої професійної 
орієнтації у майбутньому житті дитини. 
 

     Ройз, С. Я сьогодні йду в садок / 
Світлана Ройз; ілюстр. Інна Черняк. – К. : 
Книголав, 2019. – 24 с. – (Дитяча 
полиця, Добрі дорослішання). 
 

Це справжня гра-практикум, яка 
покликана полегшити процес 
підготовки та звикання до дитячого 
садочку. Це перше видання серії «Добрі 
дорослішання». Перший похід до садочку 

– відповідальний період, як для дитини, так і для батьків. 
Адаптація може тривати від півтора місяця до пів року.  
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У книжці зібрані основні ситуації, з якими дитина 
зустрінеться у садочку. Також є практики, які авторка 
використовувала в роботі, вони зроблять процес адаптації 
легшим та допоможуть батькам ще більше зблизитися з 
малюком. Новинка «Я сьогодні йду в садок» у формі гри дає 
змогу «вжитися» в роль, одягаючи, переміщуючи іграшку 
сторінками книжки.  

Завдяки інтерактивній книжці дорослі разом із дитиною в 
ігровій формі проживають всі складні моменти, з якими 
родини найчастіше звертаються до авторки-психологині: 
розлука з батьками, переодягання, денний сон тощо. Також у 
книжці є багато корисних порад і практик, здатних не лише 
зробити адаптацію до садочка легкою та приємною, але й 
зблизити дорослих із малюками. 
 

 

      Алдорт, Н. Растя ребенка, растим 
себя / Наоми Алдорт; пер. с англ. Мии 
Марченко. – К. : Время мастеров, 2017. – 
272 с. – (Родителям). 
 

Для тих, хто в вихованні дітей 
дотримується методу «батога і пряника» 
ця книга однозначно до прочитання 
заборонена. Не варто її читати й тим, 
хто вважає, що прояв батьківської любові 

зводиться тільки до того, щоб дитину нагодувати, одягнути 
і вивчити. Всім іншим рекомендуємо до прочитання книгу 
Наомі Алдорт. Особливо буде корисна вона батькам, які 
хочуть відійти від пострадянських методів виховання, але не 
знають з чого почати і як діяти, оскільки їх самих виховували 
по-старому.  
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Книга Наомі Алдорт може стати прекрасним стартом на 
шляху до свідомого батьківства і в вихованні люблячих, 
психологічно здорових дітей. Тут ви знайдете достатньо 
прикладів про те, як треба чинити в тих чи інших ситуаціях з 
дітьми різного віку. До слова, процесу виховання за Наомі 
Алдорт необхідно дійсно вчитися. Не дарма у назві книги 
читаємо: «... ростимо себе». Фактично, ми вчимося 
виховувати не дитину, а виховуємо себе. 

 
 
 

Познайомитися з цими книгами  можна у відділі обслуговування дітей 
дошкільного та молодшого шкільного віку. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Склала:                                                                                           Н. Якименко 
Відповідальна за випуск:                                                              Г. Бахман 
 

________________________________________________  
Дитяча центральна бібліотека ім.О.С. Пушкіна, 2020 р. Тираж 10 прим. 


