
Шлях до себе – шлях до успіху 

       Бути щасливим – це значить  

пізнати, знайти самого себе. 

               Г. С. Сковорода 

 

 Споконвічна проблема кожної людини – пошуки свого місця у світі, 

осмислення власного ”Я”,  прагнення вдосконалити себе. 

 Шлях до самопізнання,  самовдосконалення, самовизначення кожна 

людина знаходить самостійно, спираючись на історичну спадщину людства, на 

свій особистий внутрішній потенціал, здібності, прагнення, а також на знання, 

що дає книга.  

 То ж ця книжкова виставка допоможе знайти шлях до власного “Я”, до 

свого успіху. 

 

 

ВІДКРИВАЙ СВІЙ ВНУТРІШНІЙ ПОТЕНЦІАЛ 
 

  

  Власов, О. І. Основи психології та педагогіки : 

підручник / О. І. Власов. – К. : Знання, 2011. – 333 с.  

  У підручнику розглянуті принципи і методи, напрями і 

форми організації навчання і виховання та управління в 

освітній галузі. Особливу увагу приділено розвитку 

особистості, її самосвідомості,  темпераменту, характеру, 

мисленню, а також розкрито основні психічні процеси 

особистості : сприймання, увага, пам'ять, мислення, уява. 

Книга зацікавить студентів вищих навчальних закладів, 

педагогів, а також тих, хто прагне краще пізнати свій 

втутрішній потенціал. 

 

 

 М’ясоїд, П. А. Курс  загальної  психології : 

підручник :  у 2 т. / П. А. М’ясоїд. – К . : Алерта, 2011.  –  

Т. 1. – 2011. – 496 с. 

 У книзі відтворена історія набування психологічних 

знань, висвітлено здобутки психологічної науки, розкрита 

основна проблема психології, зокрема – бутя і свідомість, 

людина і світ. Велика увага звернена на діяльність 

людини,  її вчинки,  особистість та вміння спілкуватись 

один з одним. Адже саме в спілкуванні проявляються всі 

грані людських можливостей. Видання корисне для усіх, 

хто грунтовно вивчає психологію або працює в цій галузі. 

 

 

 

 

 



 М’ясоїд, П. А. Курс загальної психології : підручник : у 2 т. / П. А. М’ясоїд. 

– К. :  Алерта, 2011.  – Т. 2. – 2011. – 758 с. 

 У підручнику психологія розглядається як наука, що продовжує одвічно 

триваючу практику людського самопізнання.  Це і природа,  і види та 

механізми памяті, мислення, уяви, уваги, темпераменту, емоцій. А також 

розкривається природа здібностей, проводиться їх вимірювання, аналіз, 

розвиток та застосування, досліджуються інтелектуальні здібності людини.

 Книга зацікавить всіх, хто прагне краще пізнати свій внутрішній світ. 

 

 

  Роменець, В. А.  Психологія творчості : нав-

чальний посібник / В. А. Роменець. – К.: Либідь, 2007. - 

288 с. 

 У посібнику розглянуті ключові питання психології 

творчості, формування та виявлення творчих здібностей 

людини на різних етапах її шляху до особистісної 

зрілості. З'ясована структура творчого процессу, 

опрацьовані категорії апарату дослідження творчості. 

Вперше опубліковані матеріали з архіву вченого. Для 

студентів, викладачів, науковців, усіх, хто цікавиться 

своїми творчими здібностями.  

 

 

  Павелків, Р. В.  Загальна психологія : підручник / Р. В. Павелків. – К. : 

Кондор, 2012. – 576 с. 

 У навчальному посібнику висвітлено предметну специфіку загальної 

психології, сутність і функції психіки, основні аспекти психології особистості 

(індивідуально-психологічні властивості, самосвідомість; спонукальну, 

інтелектуальну, емоційно-вольову сфери), а також психологічні передумови 

різноманітної діяльності. Книга прислужиться практичним психологам та всім,  

хто бажає збагнути внутрішній світ людини. 

 

 

 Савчин, М. В.  Загальна психологія : навчальний  посібник / М. В. Сав-

чин. – К. : Академвидав, 2011. – 464 с. 

 Не байдужа до себе людина завжди намагається  зрозуміти психологічну 

зумовленість різноманітних проявів життєдіяльності, а результати самопізнання 

стають основою саморозуміння і саморозвитку, подолання особистісних криз, 

побудови гармонійних стосунків. Це відкриває психологічна наука, загальні 

основи якої  викладено в цьому посібнику. Видання адресується студентам, 

практичним психологам, і всім, хто  прагне краще пізнати себе. 

 

 Додаткова інформація на сайтах: 

http://refbaza.com.ua/ref-2969.html - інтелектуальний потенціал; 

http://buklib.net/ - характеристика загального потенціалу; 

http://www.stattionline.org.ua/ - культуротворчий  потенціал. 

 

 

http://refbaza.com.ua/ref-2969.html
http://buklib.net/
http://www.stattionline.org.ua/


РОЗВИВАЙ ПРИРОДНІ ЗДІБНОСТІ 
 

  Гельвецій, К. А.  Про людину, її  розумові здібності та її виховання /       

К. А. Гельвецій. – К. : Основи, 2013. – 416 с. 

 Автор книги вважає, що таланти й чесноти народу забезпечують йому і 

могутність, і щастя. Людина справді є витвором свого виховання  та освіти, і це 

змушує її вивчати саму себе, тобто свій внутрішній потенціал, здібності, 

вміння. І від того, наскільки це буде зроблено вчасно,  залежить якість життя 

кожної людини , а отже і життя народу та країни в цілому. Видання 

розраховане на фахівців та широке коло читачів.  
 

 

 Клименко, В. В.  Психологія творчості : навча-

льний посібник / В. В. Клименко. – К. : Центр 

навчальної літератури, 2010. – 480 с. 

 Книга розкриває автогенези механізму творчості, 

дає відповіді на питання, від  чого залежить здатність 

до творення, наводяться методологія і логіка  

досліджень,  опиcується система оригінальних 

випробувань  потенційності цього  механізму. А також 

дається повна композиція, придатна для розпізнавання 

стану творчості, розуміння й усвідомлення, яким він є в 

дійсності, чим живе, як функціонує  і що потрібно 

зробити, щоб людина стала творцем. Видання 

адресовано всім, хто цікавиться розвитком механізму 

творчості. 
 

 

 Ліфарєва, Н. В. Психологія особистості : навчальний 

посібник / Н. В. Ліфарєва. – К. :  Центр навчальної літе-

ратури, 2008. – 240 с.  

 Навчальний посібник знайомить з типологічними та 

індивідуальними особливостями людини, психологічними 

аспектами мотивації, діяльності, поведінки і спілкування. 

Висвітлюються проблеми становлення характеру, розвитку 

здібностей, формування емоційно-вольової сфери 

особистості, а також виховання і самовиховання. Для 

широкого загалу користувачів. 
 

 

  Подоляк, Л. Г.   Психологія вищої школи : підручник 

/ Л. Г. Подоляк. –К. : Каравела, 2011. – 360 с. 

 Підручник адресується всім, хто прагне об’єктивно 

оцінити і коригувати свою поведінку, знати себе, свої 

здібності, особливості вольової саморегуляції, щоб гідно 

виконувати свої професійні обов’язки. Матеріал книги 

допоможе вам опанувати систему необхідних психоло-

гічних знань в питаннях самовиховання, саморозвитку і 

професійного самовдосконалення.  Видання розраховане на 

широкий загал читачів. 



 Психологія : підручник / за ред. Ю. Л. Трофімова. – К. :  Либідь, 2012. – 

560 с. 

 Книга акцентує  увагу на інтелектуальних  властивостях особистості : 

пам'яті, увазі, мисленні та інтелекті, уяві і творчісті та вмінню правильно їх 

розвинути.  Велика увага приділена також  діяльності та поведінці людини в 

соціальній сфері: спілкуванню, комунікації, поведінці при розв’язанні 

конфліктів. Для студентів вищих навчальних закладів та широкого загалу 

читачів. 

 

 

 Русинка, І. І.  Психологія : навчальний посібник /            

І. І. Русинка. – К. :  Знання, 2011. – 367 с. 

 Усередині кожного з нас таїться геній, який намагається 

вирватися назовні. Ми всі володіємо величезним потенціалом, 

але не усвідомлюємо цього. Автор книги розповідає, як 

досягнути успіху в житті, пізнати себе з незнайомого боку, 

розширити поле своєї діяльності. Для широкого загалу 

читачів. 

 

Додаткова інформація на сайтах :  

http://mir.zavantag.com/ - індивідуальні здібності та задатки; 

http://uk.kubg.edu.ua/ - природа здібностей; 

http://www.ebk.net.ua/  - розвиток здібностей. 

 

 

 

 

ОБИРАЙ СВІЙ ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ 

 

  Бех, Д. І.   Особистість у просторі духовного розвитку : 

навчальний посібник / І. Д. Бех. – К. : Академвидав, 2012. – 256 с. 

  У посібнику викладена теорія і практика виховання 

людини, інтегрування юних поколінь у світ духовності і краси 

для осягнення ідеалів свободи і творчості, вироблення 

внутрішнього обов'язку відповідально жити і діяти. Велику увагу 

автор приділяє формуванню особистості, для якої почуття совісті 

є глибинним ціннісним сенсом. Книга адресована всім 

зацікавленим виховними проблемами. 

 

 

 Главацька, О. Л. Основи самовиховання особистості : посібник /              

О. Л. Главацька. – Тернопіль,  2013. – 206 с. 

 Книга розкриває проблеми самовиховання, як фактора розвитку людства. 

Саме воно дозволяє особистості максимально виявити власні домінуючі 

задатки, які у майбутньому можуть визначити весь її життєвий шлях, 

забезпечити ефективний розвиток фізичних, інтелектуальних і моральних 

якостей. Видання для всіх, хто хоче опанувати  методи самовиховання взагалі і 

професійні зокрема.  

http://mir.zavantag.com/
http://uk.kubg.edu.ua/
http://www.ebk.net.ua/Book/psychology/vinoslavska_psihologiya/part4/4502.htm


 Загальна психологія : підручник / за ред. О. В. Скри-

пченко. – К. : Каравелла, 2011. – 464 с. 

 У підручнику висвітлюється сучасність і розвиток 

української психології в цілому. Велика увага приді-

ляється вивченню особистості : характеру, здібностям, 

вольовій активності, спілкуванню, темпераменту, а також 

виявленню індивідуальності за різними віковими 

відтінками в різних сферах діяльності. Для студентів 

вищих навчальних закладів та широкого загалу читачів.  

 

 

  Романовська, Л. І. Основи психології і педагогіки : навчальний посібник / 

Л. І. Романовська. – Львів : Новий світ 2000, 2011. – 452 с. 

 У посібнику подано матеріал про рівні і структуру психіки  особистості : 

свідомість, пізнання, волю, темперамент, характер, здібності та рівні їх 

розвитку, навчання та творчу діяльність. Книга рекомендована для широкого 

кола читачів, які бажають самостійно протестувати свої здібності. 

 

 

 Титаренко, Т. М.   Життєвий світ особистості : у 

межах і за межами буденності / Т. М. Титаренко. – К. : 

Либідь, 2013. – 376 с. 

 Книга присвячена особистості, яка створює, 

вибудовує світ, у якому живе. У ній йдеться про 

взаємовплив індивідуальної та загальнолюдської історії, 

про світи гармонійні і дисгармонійні. Також ви зможете 

усвідомити зміст своєї потреби  у святі й визначити 

стратегії розв'язання кризових ситуацій, можливість 

здійснення відповідальних життєвих виборів. Для 

широкої читацької аудиторії. 

 

 

 Додаткова інформація на сайтах:   

http://mydisser.com/ru/avtoref/view/19729.html - проектування життєвого шляху; 

http://apd.dn.ua/articles/50.html - правильність життєвого вибору.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mydisser.com/ru/avtoref/view/19729.html
http://apd.dn.ua/articles/50.html


ВИКОРИСТОВУЙ  СВОЇ  МОЖЛИВОСТІ 

 

  Баклицький, І. О.  Психологія праці : підручник /        

І. О. Баклицький. – К. : Знання, 2012 – 655 с. 

 У підручнику проведено аналіз уявлень про суб'єкти 

праці, психології, мотивації та  відбору в  навчанні, 

підвищенні кваліфікації кадрів для різних професій і видів 

діяльності, залежно від психологічного складу та 

працездатності людей. Розглянуто питання аварійності та 

травматизму на виробництві, соціально-психологічної 

адаптації особистості. Книга корисна для психологів-

практиків та широкого загалу читачів. 

 

 

 Данчева, О.В.  Практична психологія в економіці та бізнесі / О. В. Дан-

чева. – К. : Лібра, 2007. – 270 с. 

 Матеріал книги є фактично першою спробою узагальнення та 

систематизації психологічного забезпечення управлінської діяльності та 

підприємництва. Видання розраховане на студентів, що навчаються 

менеджерським спеціальностям, на всіх, хто вивчає основи сучасного бізнесу та 

підприємництва, також на керівників, які відчувають ускладнення в 

психологічних аспектах розвитку бізнесу. 

 

 Молхазов, О. Р.   Психологія праці : навчальний посібник / О. Р. Мал-

хазов. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 208 с. 

 У посібнику розкриті основні складові психології праці : ергатичні 

функції та класифікація професій; формування професійних знань, умінь, 

навичок, образів виконання руху, дії, діяльності; професійна придатність та 

професіоналізм; професійне самовизначення та кар’єра. Адресовано для 

студентів вищих закладів освіти, аспірантів, викладачів, науковців і всіх, хто 

прагне вдосконалити свої здібності. 

 

 

 Пачковський, Ю. Ф.  Психологія  підприємницт-

ва : навчальний посібник / Ю. Ф. Пачковський. – 

Львів, 2012. – 276 с. 

 У виданні розглянуті сучасні теорії 

підприємництва, його психологічні ознаки з позиції 

активності, ризику, лідерства, творчості. Велика увага 

приділена індивідуальним рисам підприємця, основам 

побудови і професійній підтримці підприємницьких 

груп і організацій. Також поданий практикум з 

підприємництва, що сприяє використанню психоло-

гічних знань у сфері виробництва та економіки. 

Видання для тих, хто цікавиться теоретичними і 

прикладними аспектами управління та підприєм-

ництва. 

 



   Тюшев, Ю. В.   Выбор профессии : тренинг для 

подростков / Ю. В. Тюшев. – СПб. : Питер, 2011. – 160 с. 

 Кожен випускник школи мріє про майбутнє і 

вирішує, яку професію йому обрати. У книзі викладена 

концепція життєвого самовизначення і подано повний опис 

всіх процедур тренінгу для молоді, в тому числі вправ та 

ігор. На основі матеріалів видання можна розробити 

особисті програми для тренінгу. Книга для вчителів, 

батьків і всіх, хто прагне обрати правильний професійний 

шлях. 

 

 

 Цимбалюк, І. М.   Психологія торгівлі : навчальний 

посібник / І. М. Цимбалюк. – К. :  Професіфонал, 2013. – 

368 с.  

 У посібнику здійснений аналіз знань про психологію 

продавця і покупця, їх взаємини, особливості процесу 

купівлі, етики поведінки при вирішенні конфліктних 

ситуацій, прогресивних методів торгівлі, психології 

торгового колективу, особливості торгової реклами, 

формування іміджу працівника торгівлі. Книга призначена 

для широкого кола читачів. 

 

 

 Додаткова інформація на сайтах:    

http://apd.dn.ua/articles/50.html - практичне використання здібностей; 

http://studopedia.net/11_61608_vidi-zdibnostey-ta-ih-zvyazok-z-profesiyno-

vazhlivimi-yakostyami.html - професійно важливі якості; 

http://zavantag.com/docs/1172/index-173691.html?page=3 – професійна 

придатність.  
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