
НУШ РЕКОМЕНДУЄ: 36 КНИГ, ЯКІ ПОТРІБНО ПРОЧИТАТИ 

СУЧАСНОМУ ВЧИТЕЛЮ І БАТЬКАМ 
Оксана Шевченко 

Експерти Міжнародного інституту інтегрального розвитку підібрали 36 книжок спеціально 

для вчителів. Адже успіх реформи школи залежить від їх особистого і професійного рівня 

розвитку. 

Цей список був опублікований на сайті "Нової української школи" під тегом # 
книгоНУШ. Але якщо бути чесними, то імплементація шкільної реформи залежить 
не тільки від вчителів, а й від батьків. Нам усім разом треба розвиватися, вчитися 
і бути підтримкою один одному. Для початку важливо навчитися говорити однією 
мовою. Тому необхідно ввести всіх учасників освітньої системи в єдине ціннісне і 
культурне поле. У цьому допоможуть книги. 

Саме тому ми публікуємо список кращих книг із розвитку, саморозвитку і 
виховання. Давайте читати заради блага наших дітей. 

Кращі книги про освіту, саморозвитку та виховання 
1. Кен Робінсон “Школа майбутнього” 

2. Кен Робінсон “Освіта проти таланту” 

3. Фредерік Лалу “Компанії майбутнього” 

4. Стівен Кові “Сім навичок високоефективних людей” 

 

 
  

5. Джон Медіна “Правила розвитку мозку дитини” 

6. Деніел Сігел “Секрети мозку. 12 стратегій розвитку дитини” 

7. Януш Корчак “Як любити дитину” 

8. Пасі Салберґ “Фінські уроки 2.0” 

9. Аманда Ріплі “Розумники” 

10. Даніель Канеман “Мислення швидке і повільне” 

11. Келлі Макгонігал “Сила волі. Шлях до влади над собою” 

12. Брене Браун “Дари недосконалості” 

13. Тоні Вагнер, Тед Дінтерсміт “Мистецтво навчати. Як підготувати дитину до 

реального життя” 



 

 
  

14. Брене Браун “Стань сильнішим” 

15. Вікторія Горбунова “Виховання без травмування” 

16.  Леоднід Ушкалов “Шевченко від А до Я” 

17. Тихолоз Богдан “Франко від А до Я” 

18. Терещук Галина “Шептицький від А до Я” 

19. Олександра та Даніель Мізелінські “Карти” 

20. Генрі Марш “Історії про життя, смерть і нейрохірургію” 

21. Генрі Марш “Ні сонце, ані смерть. Зі щоденників нейрохірурга” 

22.  Шон Кові “Сім звичок високоефетивних підлітків” 

23.  Валерій Пекар “Різнобарвний менеджмент”  

24. Мері Шіді Курсінка “Виховання надзвичайної дитини” 

25. Джулі Літкотт-Гаймс “Як виховати дорослого” 

26. Пітер Браун “Дикий робот” 

27. Марк Лівін “Ріки та дороги” 

28. Девід Брукс “ДНК особистості” 

29. Міхий Чиксентміхай “Потік. Психологія оптимального досвіду” 

30. Віктор Франкл “Людина в пошуках справжнього сенсу. Психолог в концтаборі” 

31. Піко Айєр “Мистецтво спокою. Пригоди на шляху в нікуди” 

32. Джон Куніос, Марк Біман “Момент еврики. Ага-реакції, творчий інсайт і мозок” 

33. Гері Чепмен “П’ять мов любові” 

34. Георгій Коваленко “Біблійні історії для дітей” 

35. Стівен Кові “12 важелів успіху” 

36. Дік Свааб “Ми - це наш мозок” 

До речі, книги для вчителів, література з розвитку і саморозвитку можуть стати 

хорошим подарунком улюбленій школі ваших дітей на будь-яке свято. Якщо 

сформувати таку сучасну бібліотеку в школі, то ми швидше зможемо отримати 

сучасних вчителів, які думають. 

 


