
Бібліотека Житомирського державного 

університету ім. І. Франка

“ Родина – тихий серця 
шепіт, з яким ти по 

життю ідеш ”

(В. Кропивна)



Родина – це таке маленьке слово,

А скільки ж в ньому сенсу, доброти.

Це – мами перша колискова,

Це – батьків прояв теплоти.

Це все. Що може бути краще

За рідних й дорогих людей?

Не покидай ти їх нізащо,

Бо це все рідне, це твоє.

Родина – це не просто термін,

Який у словнику знайдеш.

Родина – тихий серця шепіт,

З яким ти по життю ідеш.

Нехай усе біжить, минає,

Та ти не будеш в самоті.

Родина – щось насправді справжнє

З того, що маєш у житті.
(В. Кропивна)



15 травня – Міжнародний день сім’ї, 
встановлений Генеральною Асамблеєю ООН 

у 1993 році (резолюція A/RES/47/237 від 

20.09.1993 р.). 

Сім’я як основний елемент суспільства була 

і залишається берегинею людських 

цінностей, культури та історичної 

спадкоємності поколінь, чинником 

стабільності і розвитку. В усі часи по 

відношенню держави, а також по 

становищу сім’ї в суспільстві судили про 

розвиток країни. 



Щасливий союз сім’ї і держави – необхідна 

запорука процвітання і добробуту її 

громадян, а благополуччя родини – мірило 

розвитку і прогресу країни. 

Родина – невичерпне джерело наснаги, 

любові, щастя, успіху, добра та злагоди. 

Сім’я дає нам почуття згуртованості, 

учить нас співпереживанню, 

доброзичливості й мудрості. 

В усі часи любов і повага до родини 

була основою народної моралі та її 

найвищим законом.



Геник С. 

Усе починається з родини / Степан Геник. – Івано-Франківськ : 

Сіверсія, 1998. – 725 с.

Книга порушує злободенні питання 

сучасної родини, її ролі в 

державному будівництві, 

взаємовідносин між дружиною і 

чоловіком, виховання дітей, 

проблеми духовного і фізичного 

здоров'я сім'ї. Автор на великому 

фактичному матеріалі розкриває 

такі причини руйнування сімейних 

відносин, як алкоголізм, наркоманія, 

венеричні хвороби та ін. 



Товкач І. Є. 

Хочу бути мамою, хочу бути татом : навч.-метод. посіб. / І. Є. Товкач ; 

М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Слово, 2012. –

366 с.

Посібник пропагує ідею психологічної 

рівності статей і взаємозамінності 

гендерних ролей, виховання моральних 

якостей, розвитку самодостатності й 

відповідальності особистості. У 

посібнику розкривається сучасний зміст 

роботи з гендерного виховання 

дошкільнят в умовах співпраці 

дошкільного навчального закладу з 

родичами: висвітлюються теоретичні 

аспекти та методичні рекомендації у 

контексті сучасної парадигми виховання 

особистості дошкільника.



Кузьмінський А. І. 

Педагогіка родинного виховання : навч. посіб. / А. І. Кузьмінський, 

В. Л. Омеляненко. – Київ : Знання, 2006. – 324 с.

Це один з найперших в Україні 

навчальних посібників з родинного 

виховання. Його особливість полягає у 

тому, що виховання дітей в сім'ї 

розглядається як на основі надбань 

наукової педагогіки, наукового світового 

досвіду в царині виховання, так і на основі 

вікових традицій, звичаїв, вірувань 

українського етносу, урахування 

особливостей національної ментальності. 

Процес виховання дитини висвітлюється 

відповідно до етапів її 

психолого-фізіологічного розвитку. 

Особлива увага приділяється 

висвітленню діяльності батьків у процесі 

реалізації провідних функцій родини. 



Сім'я та родинне виховання у національній етнопедагогічній 

культурі : зб. наук. ст. / М-во освіти і науки України, Переяслав-

Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельниц. : 

Ризографіка, 2005. – 437 с.

У наукових статтях розкрито 

історичні витоки та традиції 

родинного виховання у 

етнопедагогічній культурі, а також 

висвітлено і проаналізовано нагальні 

проблеми та сучасний стан освіти і 

виховання.



Енциклопедія батьківства : посіб. з сімейн. виховання / 

[авт. кол.: Коваленко Є. І. та ін.]. – Київ : КНТ, 2008. – 591 с.

У виданні йдеться про роль батьків, 

сім'ї у вихованні. Розкрито проблеми 

взаємодії сім'ї і школи у справі зміцнення 

здоров'я дітей та молоді, їх навчання, 

виховання працелюбності, культури 

поведінки з урахуванням їх вікових 

особливостей та можливостей. По-новому 

осмислюються засади та основні напрями 

відродження народної та наукової 

національної педагогіки, формування у 

дітей та молоді національної свідомості та 

самосвідомості, національного характеру, 

честі, гідності, поваги до рідної мови, 

національних традицій, звичаїв і обрядів.



Технології соціально-педагогічної роботи з сім'ями : навч.-метод. 

посіб. / А. Й. Капська [та ін.] ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, 

Ін-т соц. роботи та упр. – Київ : Слово, 2015. – 323, [1] с.

У навчально-методичному 

посібнику охарактеризовано систему 

державної підтримки сімей, описано 

основні технології, форми та методи 

підтримки різних типів сімей, детально 

описано та визначено специфіку 

соціально-педагогічної роботи з 

сім'ями, які опинилися в складних 

життєвих обставинах та прийомними 

сім'ями.



Седих К. В. 

Психологія сім'ї : навч. посіб. / К. В. Седих. – Київ : Академія, 

2018. – 191, [1] с.

Навчальний посібник розкриває 

основні аспекти сім'ї як психологічного 

феномену. У ньому йдеться про сім'ю 

як соціопсихологічну систему, її 

виховний потенціал, чинники стійкості 

і криз. Цінний теоретичний і 

прикладний матеріал зосереджений у 

розділах про психологію інтимних 

стосунків у подружній парі та 

розлучення, а також про психологічну 

допомогу сім'ям.



Психологія сім'ї : навч. посіб. / за заг. ред. В. М. Поліщука. –

2-е вид., допов. – Суми : Унів. кн., 2009. – 281 с.

У посібнику аналізується психологія 

сучасної сім'ї в умовах глобалізації 

суспільних відносин, агресивного 

соціального впливу. Вивчаються 

основні чинники стабільності сімейних 

відносин, зокрема роль вікових криз як 

об'єктивних, закономірних явищ в 

особистісному розвитку. З'ясовуються 

типи сімей, стилі подружнього 

спілкування, особливості виховання 

дітей.

Наголошується на значенні суспільної 

психологічної просвіти. Актуалізується 

проблема психологічної допомоги сім'ї, 

зокрема, в екстремальних ситуаціях.



Эйдемиллер Э. 

Психология и психотерапия семьи : [монография] / Э. Эйдемиллер, 

В. Юстицкис. – 4-е изд., перераб. и доп. – С.-П. : Питер, 2008. – 668 с.

У монографії висвітлено основні 

психологічні механізми функціонування 

сім'ї – дія вертикальних і горизонтальних 

стресорів, динаміка сім'ї, структура 

сімейних ролей, комунікації в сім'ї. 

Наведено огляд основних напрямків і 

шкіл сімейної психотерапії –

психоаналітичної, системної, 

конструктивної та інших. Вперше 

авторами викладена оригінальна 

концепція "патологізуючого родинного 

успадкування". Особливий інтерес 

представляють психологічні методи 

дослідження сім'ї, багато з яких 

розроблені авторами.



Семиченко В. А. 

Психологія та педагогіка сімейного спілкування : навч. посіб. / 

В. А. Семиченко, В. С. Заслуженюк ; Міжнар. фонд "Відродження". –

Київ : Веселка, 1998. – 210, [4] с.

Як побудувати здорові родинні 

стосунки? Чому виникає 

непорозуміння, відчуження між 

дорослими, батьками і дітьми? Що 

заважає людям зрозуміти одне 

одного? Як допомогти людям, 

переобтяженим нескінченними 

турботами, усвідомити важливість 

психологічного контексту стосунків, 

важливість душевного стану – свого і 

своїх найближчих. Над цими (і не лише 

над цими) проблемами розмірковують 

автори книги.



Голець М. І. 

Етика матері і дитини. Материнство і дитинство: історія і сучасність : 

навч. посіб. / М. І. Голець ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – 3-тє 

вид., виправл. та доопрац. – Київ : Персонал, 2014. – 295 с.

Висвітлено філософсько-

педагогічні погляди на виховання 

дітей раннього віку від давніх часів до 

наших днів. Розглянуто проблеми 

підготовки матері до виховання 

дитини, психолого-педагогічні 

особливості навчання матері. 

Наведено окремі матеріали з 

практичних напрацювань у галузі 

дошкільної педагогіки, подано 

систему занять із догляду за дітьми 

раннього віку.



Щербань П. М. 

Пам'ятай ім'я своє. Заповіді сімейної педагогіки : навч. посіб. / 

П. М. Щербань. – Київ : Вища шк., 2006. – 190, [1] с.

У посібнику розкриваються 

сутність та заповіді традиційної 

сімейної педагогіки, висвітлюються 

проблеми сучасного українського 

виховання й формування національної 

самосвідомості у сім'ї. Особливу увагу 

приділено педагогічній культурі 

батьків, культурі сімейного 

спілкування, розумовому, моральному, 

духовному і національному вихованню 

дітей та молоді. Це азбучні істини, без 

знання яких неможливо готувати 

майбутніх учителів та будувати 

систему сімейного і шкільного 

виховання.



Тарнавська Н. П. 

Теорія та методика співпраці дошкільного навчального закладу з 

родинами : навч.-метод. посіб. / Н. П. Тарнавська ; Житомир. держ. 

ун-т ім. І. Франка. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. – 194 с. 

У навчально-методичному посібнику 

висвітлюється специфіка організації 

співпраці дошкільного навчального 

закладу з родинами. Розглядаються 

особливості виховання дитини 

дошкільного віку в родині, методи її 

вивчення. З урахуванням сучасних 

тенденцій в системі дошкільної освіти 

представлений зміст роботи з 

батьками. До кожного розділу 

подається цікавий матеріал: розробки 

різних форм роботи, практичні 

рекомендації з організації навчання та 

виховання дітей дошкільного віку в 

умовах родини.



Семейная энциклопедия этикета / [сост. В. Лившиц]. – Донецк : 

БАО, 2004. – 381 с.

Рано чи пізно настає час, коли 

невміння себе поводити дуже 

ускладнює життя. Виникають, на 

перший погляд, невирішувані 

проблеми. Що робити? На жаль, немає 

і не може бути універсальних рецептів: 

як жити; але прочитавши цю книгу, ми 

познайомимось з необхідними 

правилами поведінки, дотримуючись 

яких ми позбавимось від багатьох 

проблем, станемо приємними людьми 

у спілкуванні та бажаними у будь-якій 

компанії.



Бевз Г. 

Прийомні сім'ї (оцінка створення, функціонування та розвитку) : 

[навч. посіб.] / Галина Бевз. – Київ : Главник, 2006. – 111 с.

У посібнику розкриваються 

засади розуміння принципів розвитку 

дитини та здорового функціонування 

сім'ї, здатність кандидатів у прийомні 

батьки виконувати функції опіки над 

дітьми, які перенесли травми. 

Матеріали корисні психологам та 

соціальним працівникам.



Дякович М. М. 

Сімейне право України : навч. посіб. / М. М. Дякович ; Львів. нац. ун-т 

ім. І. Франка. – 2-ге вид., випр. та доповн. – Київ : Прав. єдність, 

2012. – 551 с.

На основі чинного законодавства, 
зокрема Сімейного кодексу України, з 
урахуванням внесених до нього змін і 

доповнень, судової практики, наукових 
досліджень як вітчизняних, так і 

зарубіжних учених у галузі сімейного 
права, розкриваються поняття та 
принципи сімейного права, зміст і 

структура сімейних правовідносин, 
розглядаються форми влаштування 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, наслідки 

ухилення від сплати аліментів, 
діяльність органів опіки та піклування.

Особлива увага зосереджена на 
правовому регулюванні інституту 

шлюбу, шлюбного договору, дослідженні 
правового режиму майна подружжя, 

усиновлення дітей та ін. 



Сімейний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та 

доповн. станом на 6 трав. 2014 р. ; відповідає офіц. текстові . – Київ : 

Центр учб. л-ри, 2014. – 78 с.

Сімейний кодекс України — закон 

України, що визначає: засади шлюбу, 

особисті немайнові та майнові права і 

обов'язки подружжя, підстави 

виникнення, зміст особистих 

немайнових і майнових прав та 

обов'язків батьків і дітей, 

усиновлювачів та усиновлених, інших 

членів сім'ї та родичів.



Борисенко В. К. 

Весільні звичаї та обряди на Україні : іст.-етногр. дослідж. / 

В. К. Борисенко ; Ін-т мистецтвознав., фольклору та етнографії 

ім. М. Рильського. – Київ : Наук. думка, 1988. – 188, [2] с.

У монографії досліджуються 

весільні звичаї та обряди на Україні. 

Розглядається структура обряду, 

визначаються типи весілля в різних 

етнографічних регіонах, приділяється 

увага вивченню символіки й 

атрибутики народного традиційного 

обряду, проблемі творчого 

використання прогресивних традицій у 

сучасному сімейному святі.
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Шануйте і любіть свою сім’ю, 

адже ваш рід – це ваша вікова 

пам’ять і опора в житті!


