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Людина, для якої книжка уже в дитинстві стала 

такою необхідною, як скрипка для музиканта, як пензель 

для художника, ніколи не відчує себе обділеною, збіднілою, 

спустошеною. 

В.А. Сухомлинський 

 

Шановні батьки та вихователі! 
Лікувальні властивості літератури були відомі 

вже в давнину, і сьогодні багато людей, часто 

несвідомо, використовують читання з лікувальною 

метою, – наприклад: для поліпшення настрою, 

заспокоєння, пошуку шляхів вирішення особистих 

проблем тощо. 

Як допомогти дитині орієнтуватися в цьому 

непростому світі, звикнути до нового колективу, 

як пояснити найрізноманітніші складні питання, 

що виникають у дитини, як захистити дитячу 

психіку від тих навантажень, які несе їй сучасний 

світ?  

Ці та багато інших питань доводиться 

вирішувати людям, що причетні до важливої 

справи виховання дітей.  

Великим помічником в цьому питанні завжди 

була дитяча література. Читання завжди було 

тим рятівним острівцем, що допомагає вижити в 

розбурханому життєвому морі.  



3 
 

Останнім часом з`явилося багато сучасних книг  

серії: «Казкотерапія», «Книготерапія» або 

«Бібліотерапія».  

Ці книги призначені для читання дітьми, для 

читання разом з дітьми або для читання 

педагогами, батьками з метою краще зрозуміти 

дитину та її внутрішній світ. 

Якщо Ви будете читати разом з дитиною, це 

зблизить вас, навчить дитину любити книгу, 

відчувати потребу щоденного читання.  

Теми добра, стосунків у сім΄ї та колективі, 

дружби та відданості непідвладні часу та моді. До 

таких книг можна віднести твори Василя 

Сухомлинського, Наталі Забіли, Грицька Бойка, 

Валентини Осеєвої, Євгена Шварца, Костянтина 

Ушинського, Льва Толстого. 

Представляємо Вашій увазі літературу, що 

може прийти вам на допомогу, адже в ній 

знаходяться своєрідні «ліки» від дитячих страхів, 

проблем і негараздів. А ліки ці – казки, 

оповідання, розповіді тощо. Але практика 

бібліотерапії ще й досі не розроблена у достатній 

мірі, проте цілюща дія книги на людину вже 

широко використовується у медицині та 

педагогіці. 
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Джерела в рекомендаційному списку літератури 

згруповані за алфавітом прізвищ авторів та назв 

творів. 

Матеріал у списку подано за період з 1980-2017 

р.р. 

Маємо надію, що рекомендаційний список 

літератури зацікавить вас і згодом на ваших 

книжкових поличках з’явиться своєрідна 

«книжкова аптечка», яка допоможе кожній дитині 

бути самостійною, спокійною і впевненою у цьому 

не завжди легкому та прекрасному житті. 
 

 

 

 
Укладач: Проценко А. М. 

Відповідальна за випуск : Приходько Н. О 
 

 
 
 
 
 
 

 
Контактна інформація:  

Адреса: м. Київ, вул. Бальзака, 28. 
Тел.: (044)515-61-70, 547-20-62 

e-mail:library115@ukr.net 
https://www.facebook.com/lybra115 
веб-сторінка:http://desnabib.kiev.ua 

 

https://www.facebook.com/lybra115
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