
Книготерапія
«Скажи мені, що ти читаєш, і я скажу, хто ти»



Книготерапія. 
Що це?

Її практикують психологи, соціальні працівники, консультанти
та бібліотекарі в усьому світі, і останнім часом слово
«книготерапія» (або «бібліотерапія») міцно увійшло до
лексикону, а сама тема набула значної популярності у
науковців і блогерів.
Лондонський центр психологічної допомоги Алена де Боттона
«Школа життя» (School of Life), приміром, має своїх власних
«бібліотерапевтів», серед яких Елла Берту і Сюзана Елдеркін,
чия книга The Novel Cure: An A-Z of Literary Remedies
(«Зцілення романом: допомога літературою від А до Я»)
пропонує вигідну альтернативу консультаціям центру (вартість
однієї з яких – 120 доларів).



Тим не менше, ідея лікування душевних хвороб за допомогою
книжок не така нова, як ви могли б уявити. Стародавні греки
вішали над дверима бібліотек попередження відвідувачам,
що вони входять до місця, де відбувається зцілення душі. А у
XIX столітті лікарі і медсестри психіатричних лікарень видавали
своїм підопічним будь-яку літературу: від Біблії й дорожніх
заміток до трактатів давніми мовами.
Ілюстрований медичний словник Дорленда вперше включив
термін «бібліотерапія», визначаючи його, як «застосування
книжок і читання в лікуванні нервових хвороб»у 1941 році. Але
Оксфордський словник англійської мови зазначає, що слово
вперше з'явилось у друкованому виданні у 1920-му, а саме – в
романі Крістофера Морлі «Примарна книгарня».



BBC Culture запустило спеціальну колонку, присвѐчену 
книготерапії (Textual healing), автори ѐкої рекомендуватимуть 
книжки на всі випадки життѐ: розбите серце, образа, відчуттѐ 
розгубленості, глухий кут у кар'юрі. Ви навіть можете написати 
на електронну пошту колонки textualhealing@bbc.com 
(англійськоя мовоя) і описати, ѐка життюва проблема турбую 
вас. Авторка колонки Хефзіба Андерсон порадить вам 
найкращу книжку у вашій ситуації.



Чудодійна сила книготерапії

Лікувальну книгу за бажанням може підібрати для себе кожен. Слід тільки
пам'ятати головні принципи бібліотерапії:
1. Твір повинен бути захопливим, а читання не тільки приносити задоволення , а й

примушувати думати.
2. Бажано, щоб головний герой потрапляв у ситуації, схожі з тими, що траплялись

колись з вами і переживання яких турбують вас і зараз.
3. Також книга повинна або вселяти оптимізм і віру в краще, або омивати душу,

залишаючи відчуття світлої печалі.



Класична література
Особливості: розмірена оповідь даю відчуттѐ впевненості. Чужі помилки примушуять 
замислитисѐ над своїми.
Призначення: універсальний засіб при стресах, неврозах, нав'ѐзливих станах.

Детективи і пригоди
Особливості: тренуять увагу,  логіку, посидячість, спостережливість. Закручені сяжети
добре відволікаять від сумних думок і проблем.
Призначення: при нав'ѐзливих станах, психозах.

Научна фантастика, фентезі
Особливості: розширяю межі можливого, загостряю до края ситуації і вчинки, даю 
можливість паціюнту прийнѐти без страху свої думки і бажаннѐ та допускати їх наѐвність 
в інших.
Призначення: при фобіѐх (страхах). Рекомендуютьсѐ паціюнтам, ѐкі живуть "в футлѐрі" і 
за розкладом.



Поезія
Особливості: чіткий ритм нормалізую процеси, що відбуваятьсѐ в організмі. Вірші 
настрояять на позитив, вселѐять віру в свої сили.
Призначення: при депресіѐх. Читаннѐ віршів використовуять в логопедичних 
занѐттѐх при відновленні післѐ інсульту.

Казки і фольклорна література
Особливості: в легкій формі навчаю правилам спілкуваннѐ, вчить спостережливості.
Призначення: при гіперактивності в дітей хронічній неслухнѐності важких підлітків

Філософська і духовна література
Особливості: даю уѐвленнѐ про цілісність світу і місце лядини в ньому.
Призначення: при гострих стресах, хронічних депресіѐх.

Гумористична література
Особливості: знімаю хвиляваннѐ, вчить безконфліктній техніці спілкуваннѐ.
Призначення: підліткам - в перехідному віці, покращую настрій в післѐопераційний 
період.



Книги-розмальовки для дорослих
Креативні арт-терапевтичні розмальовки спеціально зроблені для

дорослих людей.

Ці книжки з дивовижними орнаментами і квітковими композиціями дадуть

можливість розкрити ваш творчий потенціал. Просто беріть в руки олівці,

гелеві ручки або фломастери і починайте творити. Розфарбовування надає

медитативний ефект, знімає тривожність і позбавляє від негативних

емоцій. Всього півгодини в день, а повноцінний відпочинок вам

гарантований.





Чорногуз, О. Ф. Діти колонії *Текст+ :
[публіцистика, спогади] / Олег Чорногуз. - К. : КИТ,
2011. - 555, [1] с. - ISBN 978-966-2279-02-3

Автор намагається догукнутися

до серця кожного українця, дати

йому зрозуміти, що найдорожче в

світі – виховувати у собі й в дітях

УКРАЇНЦЯ, любов до Вітчизни,

рідного краю.

Топ-7 книг для прочитання:



Черінь, Г.  Меандри *Текст+ : *збірка поезій+ / 
Ганна Черінь. - К. : Киюво-Могилѐнська 
академіѐ, 2012. - 223, *1+ с. : фотоіл. - ISBN 
978-966-518-596-3 

…Пристрасть, ніжність,

нетерпіння очікування, радість

зустрічей – весь веселковий

спектр кохання виграє на цих

сторінках…

Адресовано всім, «хто має в серці

те, що не вмирає».



Редінґ, Б.  Безумці *Текст+ : з історії коханнѐ 
Михайла Коцябинського та Олександри 
Аплаксіної : роман / Барбара Редінґ. - К. : 
Академіѐ, 2012. - 182, *1+ с. - (Автографи 
часу). - ISBN 978-966-580-404-8 

…Вся ця любовна історія

побудована на любовних листах

Коцюбинського до Олександри

Аплаксіної.



Махно, В. І. Котиласѐ торба *Текст+ = Vasyl
Makhno. Horn of plenty : проза / Василь 
Махно. - К. : Критика, 2011. - 364, [3] c. : 
фотоіл. - ISBN 978-966-8978-54-8 

Прозова книжка українського

поета, есеїста, драматурга та

перекладача Василя Махна,

котрий живе нині в Нью-Йорку,

містить 19 есеїв, що з них деякі

присвячено авторовим спогадам

про дитинство та молодість, про

життя в Україні…



Лузіна, Л. Київські відьми. Постріл в опері 
*Текст+ : пер. з рос. / Лада Лузіна. - Х. : Фоліо, 
2013. - 439, *5+ с. : фотоіл. - (Інтрига). - ISBN 
978-966-03-5268-1 (Інтрига).- 978-966-03-
6638-1

Три молоді киянки прийняли від

помираючої відьми Килини її дар.

Як же вони зуміють

розпорядитися ним? Адже вони

такі різні: студентка історичного

факультету Маша Ковальова,

залізна бізнес-леді Катерина

Дображанська і звільнена з

нічного клубу співачка-

зайдиголова Даша Чуб на

прізвисько Землепотрясна.



Доннер, Ф. Жизнь-в-сновидении *Текст+ = 
Being-in-dreaming : посвѐщение в мир магов 
: пер. с англ. / Флоринда Доннер. - К ; М ; 
СПб : Софиѐ, 2003. - 349, [3] c. - ISBN 5-9550-
0113-1, 5 000 экз. 

…Дивовижний автобіографічний

звіт про свої захоплюючі, іноді,

навіть, крім її волі, пригоди в світі

"життя-в-сновидінні".

Іноді зачаровує, іноді таємнича, а

іноді весела і повна гумору книга

"Життя-в-сновидінні" являє

собою незабутню духовну

пригоду.



Леліѐ *Текст+ : Казки та оповіданнѐ длѐ дітей
/ упорѐд. та авт. передмови, коментар, 
приміт. Л. В. Ушкалов. - Х. : Основа, 2005. -
200 с. : іл. - ISBN 966-8982-02-9, 10 000 пр. 

До книги увійшли казки та пов’язані за жанром
казки, оповідання українських письменників-
класиків: П.Куліша "Півпівника", Марка Вовчка
"Дев"ять братів і десята сестриця Галя", Лесі
Українки "Лелія", М.Коцюбинського "Хо",
І.Франка "Фарбований Лис", Панаса Мирного
"Казка про Правду та Кривду", Олени Пчілки
"Про дідову та бабину дочку" й інші. Різні за
тематикою та змістом, ці твори спираються на
фольклорну традицію і відбивають у собі
кореневі особливості української народної
свідомості.


