
 

Психологія 

 

Дуткевич, Т. В. Дитяча психологія : практикум для студ. галузі 

знань 01 Освіта, спец. 012 Дошкільна освіта / Т. В. Дуткевич ; 

МОН України, Кам'янець-Подільський нац. ун-т імені Івана 

Огієнка, Ф-т корекційної та соціальної педагогіки і психології, 

Каф. психології освіти. – Київ : КНТ, 2019. – 204, [1] с. : табл. – 

Бібліогр.: с. 204 та до кожної теми. 

Козлова, А. Г. Девіантна поведінка дітей  / Анна Козлова. – 

Київ : Шкільний світ, 2021. – 119, [1] с. : мал., табл. – 

(Бібліотека "Шкільного світу"). 

Дуткевич, Т. В. Психологія конфліктності студентів 

педагогічних спеціальностей  : монографія / Т. В. Дуткевич ; 

МОН України, Кам'янець-Подільський нац. ун-т імені Івана 

Огієнка, Ф-т корекційної та соціальної педагогіки і психології. - 

Київ : КНТ, 2021. - 239, [1] c. : табл., схеми. - Бібліогр.: до кож. 

розділу. 

Загальна психологія  : затв. МОН України як підручник для студ. 

ВНЗ / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук [та ін.] ; 

Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. - 5-те вид. - Київ : Каравела, 

2019. - 463, [1] с. : рис., табл. - (Українська книга). - Бібліогр.: до 

кожного підрозділу. - Авт. зазн. на звороті тит. арк. 



 

Пісоцький, В. П.  Психічний розвиток та формування особистості 

в онтогенезі : навч. посіб. / В. П. Пісоцький, А. М. Горянська. - 

Київ : КНТ, 2021. - 143, [1] с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 139-143.  

 

Максименко, Д. С. Як справлятися з гнівом дитини : практична 

психологія / Д. С. Максименко. - Київ : Центр учбової літератури, 

2018. - 174, [1] с. 

Максименко, Д. С. Розвиток розумової діяльності дітей 

дошкільного віку : практична психологія / Д. С. Максименко. - 

Київ : Центр учбової літератури, 2019. - 190, [2] с. : мал., рис., 

табл., схеми. - Бібліогр.: с. 186-190.  

 

Мальцев, Д. В. Расстройства спектра аутизма у детей с 

дефицитом фолатного цикла : монография / Д. В. Мальцев ; Нац. 

мед. ун-т им. А. А. Богомольца, Ин-т єксперимент. и клин. мед. 

НМАПО им. П. Л. Шупика, Каф. неврологии №1. - Киев : Центр 

учебной литературы, 2016. - 135, [1] с. : рис., табл. - Библиогр.: к 

каждой главе. 



 

Завідувач  відділу комплектування та  

наукової обробки документів  

Устименко В. І. 

Максименко, Д. С. Ігри та ігрові завдання для дітей раннього віку 

з обмеженими можливостями здоров'я : практична психологія / Д. 

С. Максименко. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 117, [3] 

с. - Бібліогр.: до кожного розділу.  

 

Стресостійкість / Алла Псатій, Людмила Ахунова. - Київ : 

Шкільний світ, 2021. - 103, [1] c. : іл., табл. - (Б-ка 

"Шкільного світу"). - Бібліогр.: с. 103.  

 

Ільїна, Н. М.  Конфлікти в загальноосвітній школі : навч. посіб. / 

Н. М. Ільїна. - Суми : Університетська книга,   2015. - 182, [1] с. : 

табл. - Бібліогр.: до кожного розділу.  

 

Хрестоматія з дитячої психології : навч.-метод. посіб. / МОН 

України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова ; [упоряд.: Ю. 

О. Приходько, І. О. Лапченко, Л. Г. Боброва [та ін.]. – Київ : 

Каравела, 2017. – 317, [1] c. : табл., рис. – Бібліогр.: в тексті. 

 


