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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за формами 

навчання 

денна Заочна (1,6) Заочна (2,0) 

 «Кризове консультування » 
курс 1 1 2 

семестр 2 2 3 

обсяг кредитів 4 4 4 

Обсяг годин, в тому числі: 120 120 120 

аудиторні 34 2 4 

модульний контроль 2 - - 

семестровий контроль 1 1 1 

самостійна робота 70 116  114 

Форма семестрового контролю залік залік залік 

2. Статус дисципліни: вибіркова 

 

3. Цілі і завдання навчальної дисципліни 

мета дисципліни: отримання студентами системних знань з питань теорії та практики 

психологічної допомоги людині, яка перебуває в кризовому стані, засвоєння алгоритму 

надання першої психологічної допомоги, розкриття поведінкових, когнітивних та 

екзистенційних підходів до регулювання кризової поведінки клієнтів.  

завданнями вивчення дисципліни є:  

 засвоєння теорії і практики допомоги людині, яка перебуває в кризовому стані,  

 вивчення психологічних особливостей поведінкових, когнітивних та екзистенційних 

підходів щодо регулювання виниклого труднощі;  

 визначення оптимального алгоритму надання першої психологічної допомоги;  

 засвоєння загальних і спеціальних прийомів консультативною, діагностичною, 

терапевтичною, реабілітаційної або іншої професійної взаємодії у відповідності з запитом 

інформації про клієнта і його ситуацію. 

 

4. Компетентності і програмні результати навчання з дисципліни 

  

Інтегральна 

компетентність - 

Здатність розв'язувати складні задачі і проблеми в процесі 

навчання і професійної діяльності в області психології, 

передбачає проведення досліджень та / або здійснення 

інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. 

 

Загальні компетентності 

(ЗК) 

1. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях 

2. Здатність проведення наукових та прикладних досліджень 

на професійному рівні. 

3. Здатність професійно аналізувати інформацію, оцінювати 

повноту і можливості її використання. 

4. Вміння виявляти, ставити і вирішувати проблеми. 

5. Здатність мотивувати людей і рухатися до спільної мети. 

 

Спеціальні (фахові) 

компетентності (ФК) 

1. Здатність самостійно планувати, організовувати і 

здійснювати психологічне дослідження з елементами 

наукової новизни і практичної значущості. 

2. Здатність розуміти і використовувати інноваційні 

технології в професійній діяльності. 

3. Здійснювати практичну діяльність (консультаційну, 

психодіагностичну, тренінгову, психотерапевтичну та іншу в 



залежності від спеціалізації) з використанням науково 

верифікованих методів і технік. 

4. Здатність до ділових комунікацій у професійній сфері, 

знання основ ділового спілкування, навички роботи команд. 

5. Здатність дотримуватись у професійній діяльності норм 

професійної етики та керуватися загальнолюдськими 

цінностями. 

 

5. Структура навчальної дисципліни 

 

Тематичний план дисципліни 

«Кризове консультування» 
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Змістовий модуль І. Основи кризового психологічного консультування 

Тема 1 Поняття про кризове консультування 4 2 12  У 

Тема 2 Структура кризового психологічного консультування 6 2 12 К, ПК 

Тема 3 Психологічний вплив у консультативній бесіді 6 4 12 СР 

Змістовий модуль ІІ. Специфіка і проблеми консультування і першого психологічного 

консультування 

Тема 4 Консультування вікових криз 6 2 12 В, ПК 

Тема 5 Консультування при кризах втрати і травматичних 

кризах 

6 4 10 В 

Тема 6 Зміст і оперативні принципи надання першої 

психологічної допомоги 

6 2 12 У, СР 

Всього: 120 34 16 70 залік 

 

Форми контролю: усне опитування - У 

 контрольні роботи - КР 

 перевірка конспектів - ПК 

 перевірка знань для самостійної роботи - СР 

 тестування - Т 

 колоквіум - До 

 інші - _________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Програма навчальної дисципліни 

 



Змістовий модуль І. Основи кризового психологічного консультування 

 

Тема 1. Поняття про кризовому консультуванні.  

Предмет і завдання кризового психологічного консультування. Основна проблематика 

та особливості розвитку психологічної допомоги. Види психологічного консультування: 

інформаційний, проблемний, кризовий. Основні типи криз: травматичні кризи, кризи розвитку 

і кризи втрати. Критична і кризова ситуації. Принципи кризової інтервенції. Фундаментальні 

психологічні установки консультанта. 

Література: [1-5,10-15,23-28,33-37,42,47-52,64-68,72].  

 

Тема 2. Структура кризового психологічного консультування.  

Програма кризової допомоги як моделі розв'язання проблем: виявлення проблеми; 

з'ясування дій людини, яка переживає кризу; допомога у пошуку шляхів виходу з кризи. Схема 

втручання при кризі, напрямки фокус-аналізу: на емоціях, на думках, на поведінку клієнта. 

Мікротехніки кризового консультування: колібровка, підстроювання, ведення, вміння ставити 

запитання, переказ тексту клієнта, інтерпретація (тлумачення), саморозкриття, підведення 

підсумків (резюме), домашні завдання. Форми і способи освоєння кризовим станом клієнта. 

Література: [1–4,9-17,22-27,35-39,45,52-58,62,69].  

 

Тема 3. Психологічний вплив у консультативній бесіді.  

Заохочення і питання як засобу підтримки та збору необхідної інформації. Навички 

інтерпретації й повторення сказаного клієнтом. Особливості використання директив 

(вказівок). Саморозкриття як метод впливу на клієнта. Умови використання техніки 

зворотного зв'язку. Мета використання технік прояснення і конфронтації. Типові помилки при 

використанні техніки відображення почуттів. Правила використання прийомів інформування 

та рад в консультативній роботі. Проблеми і явища психологічного захисту. Запобігання 

маніпуляцій. 

Література: [1–4,14,17,23–25,30-35,39-42,58-62,70].  

 

Змістовий модуль 2. Специфіка і проблеми консультування і першого 

психологічного консультування. 

 

Тема 4. Консультування вікових криз.  

Криза трьох років і його наслідки в майбутньому. Психологічна допомога при 

переживанні кризи семи років. Робота з дитячим гнівом. Криза розвитку в підлітковому віці. 

Консультування підлітків, їх батьків та вчителів.  Криза юнацького віку та його психологічний 

супровід. Збагачення конструктивних копінг-стратегій старшокласників. Перший криза 

ранньої зрілості: специфіка переживання у чоловіків і жінок. Психологічна допомога при 

переживання кризи 30-33 років. Основні показники кризи середини життя. Консультування 

клієнтів, які долають кризу середини життя. Криза «Я-інтеграції»: супровід літніх людей. 

Література: [2-10,17-21,26-30,33-38,42-49,54-62,68].  

 

 

Тема 5. Консультування при кризах втрати і травматичних кризах.  

Спеціальна допомога людині, що переживає втрату (втрата роботи або навчання, зміна 

роботи, еміграція, втрата близької людини, розлучення, крадіжка, зрада та ін). Етапи 

психологічної допомоги при переживанні горя. Консультування при переживання втрати 

роботи. Методи роботи з посттравматичним стресовим розладом. Ослаблення травматичного 

інциденту. Психологічна допомога після участі в кризовій ситуації - психологічний дебрифінг. 

Правила першої психологічної допомоги в екстремальних ситуаціях. 

Література: [1-5,10-15,23-28,33-37,42,47-52,64,72].  

 

Тема 6. Зміст і оперативні принципи надання першої психологічної допомоги. 



Перша психологічна допомога (ППД) як сукупність заходів загальнолюдської підтримки 

особам, переживають страждання і нужду. Вплив кризових ситуацій на людей. Основні 

оперативні принципи надання ППД. Етичні правила надання ППД. Групи населення, які 

потребують особливої уваги в умовах кризи. Сценарії ситуацій при яких необхідне надання 

ППД. Проблеми, які виникають у людей з посттравматичним стресовим розладом. Типи 

посттравматичних стресових розладів. Специфіка взаємодії з іншими фахівцями. Завершення 

надання допомоги. 

Література: [1–4,14,17,23–25,30-35,39-42,58-62,67]. 

 

6. Плани семінарських (практичних) занять  

 

Семінарське заняття 1. Поняття про кризове консультування.  

1. Мета і завдання психологічного консультування.  

2. Типи проблемних ситуацій.  

3. Види об'єктивних і суб'єктивних звернень за психологічною допомогою.  

4. Принципи кризового консультування.  

Література: [1-5,10-15,23-28,33-37,42,47-52,64-68,72].  

 

Семінарське заняття 2-3. Структура кризового психологічного консультування. 

1. Фази кризового консультування.  

2. Структурування процесу: перша зустріч.  

3. Технологія проведення бесіди.  

4. Розробка плану консультативної роботи.  

Література: [2-10,17-21,26-30,33-38,42-49,54-62,68].  

 

Семінарське заняття 4-5. Консультування при переживанні вікових криз. 

1. Психологічний супровід підліткового кризи.  

2. Криза юнацького віку: шляху подолання.  

3. Консультування клієнтів, які переживають кризу середини життя.  

4. Особливості консультування при втраті роботи.  

5. Консультування людей при переживанні горя.  

Література: [1–4,14,17,23–25,30-35,39-42,58-62,70].  

 

Семінарське заняття 6. Зміст і оперативні принципи першої психологічної допомоги.  

1. Категорії людей, які потребують особливої уваги в ситуації.  

2. Підготовка до надання ППД людям різних культурних традицій.  

3. Правильне спілкування з людьми, які знаходяться в стані дистресу.  

4. Оперативні принципи ППД.  

5. Завершення надання допомоги.  

Література: [1-5,10-15,23-28,33-37,42,47-52,64,72]. 

 
 

 

 

 

 

 

8. Контроль навчальних досягнень 

8.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 
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Відвідування лекцій 1 8 8 12 12 

Відвідування семінарських занять 1 10 10 14 14 

Відвідування практичних занять - - - - - 

Робота на семінарському занятті 10 10 100 14 140 

Робота на практичному занятті - - - - - 

Лабораторна робота (в 

тому числі допуск, виконання , захист ) 

10 - - 14 140 

Виконання завдань 

для самостійної роботи 

5 10 50 16 80 

Виконання модульної роботи 2 2 2 2 2 

виконання ІНДЗ 30 - 30 - 30 

разом 59 40 200 62 418 

Максимальна кількість балів : 618 

618: 100 = 6,18. Студент набрав Х балів ; Розрахунок : Х: 6,18 = загальна кількість балів .  

 
 

8.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінки. 

 
Самостійна робота 1. (30 годин): 

1. Здійсніть порівняльну характеристику різних підходів до визначення поняття життєвої 

кризи.  

2. Проаналізувати специфіку кризового консультування в рамках телефону довіри. 

3. Вивчити схему кризової інтервенції.  

4. Ознайомитися з мікротехніками кризового консультування і способами освоєння кризовим 

станом клієнта. 

5. Засвоєння особливостей консультування асоціальних, «невмотивованих», шизоїдних, 

паранойяльних, істероїдних, депресивних, тривожних, агресивних та ін. клієнтів. 

6. Проаналізувати та оцінити ресурси розвитку кожної стадії життєвого циклу. 

7. Ознайомитися з етапами психологічної підтримки клієнтів, що переживають горе. 

8. Розглянути та проаналізувати способи та психотехніки освоєння кризовою ситуацією.  

9. З'ясувати особливості консультування клієнтів при втраті роботи.  

10. Опишіть особливості перебігу кризового стану особистості 

11. дійсністю порівняльну характеристику нормативних і ненормативних криз. 

12. Позначте підходи до розуміння «життєвого кризи» з точки зору різних напрямків 

психологічної науки. 

13. Опишіть особливості перебігу життєвої кризи на різних вікових етапах. 

14. Опишіть особливості дебрифінгу як методу роботи з постраждалими від екстремальній 

ситуації. 

15. Опишіть особливості травматичного досвіду в різних соціальних ситуаціях. 

 

Самостійна робота 2. (30 годин): 

1. Охарактеризуйте психологічні аспекти переживання криз професійного розвитку. 

2. Розкрийте особливості і роль мотиваційних, ціннісних і світоглядних факторів і ресурсів в 

переживанні психологічного кризи. 

3. Сімейна психотерапія в роботі з особами, які переживають психологічний криза. 



4. Методи самонавіювання: довільне самонавіювання Е. Куе, прогресуюча м'язова релаксація 

(метод Джекобсона), аутогенне тренування (метод І. Шульца) у роботі з особами, які 

переживають кризові стани. 

5. Використання методів тілесної терапії в кризових ситуаціях з метою корекційної, 

приклади вправ. 

6. Використання методів зображувальної терапії в роботі з кризовими станами особистості, 

приклади вправ. 

7. Кататимно-імагінативна психотерапія в роботі з особами, що переживають психологічну 

кризу. 

8. Опишіть ігноруючий тип ставлення до життєвої кризи і обґрунтуйте його особливості. 

9. Опишіть кризові стани підліткового віку за Н. Максимової. 

10. Освойте методи роботи з клієнтами, які переживають посттравматичний стресовий 

розлад. 

11. Проаналізуйте основні оперативні принципи та етичні правила надання ППД.  

12. Розгляньте специфіку роботи з групами населення, які потребують особливої уваги в 

умовах кризи. 

13. Ознайомитися з позитивними стратегіями подолання стрес-факторів. 

14. З'ясувати можливості взаємодії з іншими фахівцями. 

 

Критерії оцінки: 

- змістовність - 3 бали 

- відповідність темі і стилю оформлення - 2 бали 

 
8.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінки. 

Модульний контроль здійснюється у вигляді тестування. 

Студентам пропонуються тестові завдання в кількості 25 питань.  

Критерії оцінки:  

- виконання тестових завдань - максимум 25 балів. 

8.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінки. 

залік 

 

8.5. Орієнтовний перелік тем контрольних робіт. 

1. Цілі і завдання кризової інтервенції.  

2. Відмінність кризової інтервенції від психотерапії.  

3. Основні етапи кризової інтервенції.  

4. Форми кризової інтервенції.  

5. Форми психологічної допомоги при роботі з кризовими станами.  

6. Поняття паліативної терапії.  

7. Основні положення і принципи паліативного догляду.  

8. Психологічні та соціальні проблеми вмираючих.  

9. Стадії реагування на несприятливий діагноз по Е. Кублер-Росс.  

10. Психотерапія термінальних хворих.  

11. Духовний аспект роботи з вмираючими.  

12. Професійна та особистісна позиція консультанта. 

13. Гостре горі як синдром з психологічною і соматичною симптоматикою.  

14. Картина гострого горя: робота нормального горя і хворобливі реакції горювання.  

15. Рівні роботи з горем.  

16. Завдання горювання.  

17. Основні принципи роботи з клієнтом, який переживає горе.  

18. Психологічна допомога дітям, що переживають втрату.  

19. Аспекти суїцидальної ситуації.  

20. Ознаки суїцидальної поведінки.  



21. Основні принципи роботи щодо запобігання суїциду.  

22. Професійна позиція при роботі з суїцидальним клієнтом.  

23. Робота в ситуації гострої небезпеки для життя під час звернення за телефоном довіри: 

встановлення контакту, отримання інформації, оцінка суїцидальної потенціалу, оцінка і 

мобілізація ресурсів, вироблення терапевтичного плану.  

24. Види насильства: фізичне, психологічне, сексуальне, домашнє, «трафік», «мобінг».  

25. Цикл насильства. Наслідки насильства. 

26. Ознаки насильства у дітей і підлітків.  

27. Методи психологічної допомоги постраждалим від насильства.  

28. Розвиток посттравматичного синдрому.  

29. Комплекси реакцій посттравматичного синдрому.  

30. Особливості посттравматичного синдрому у дітей. 

31. Особливості посттравматичного синдрому у осіб, які брали участь у бойових діях.  

32. Методи психологічної допомоги при посттравматичному стресі.  

33. Поняття вторинної травми.  

34. Психологічна допомога фахівця.  

35. Профілактика емоційного вигорання та вторинної травматизації. 

 

 

8.6. Орієнтовний перелік питань для семестрового комплексного контролю. 

1. Кризова особистість: відмінності від особи, яка перебуває в некризовому стані.  

2. Життєвий шлях кризової і гармонійної особистості.  

3. Кризове консультування як область практичної психології і соціальної роботи.  

4. Специфіка кризового консультування порівняно з психотерапією.  

5. Основні завдання кризового консультування і предмет консультативної роботи.  

6. Мета кризового консультування і принципи його організації.  

7. Форми кризового консультування, його тривалість, критерії успішності психологічної 

допомоги.  

8. Типи ставлення клієнта до кризової життєвої ситуації.  

9. Види криз, які переживає особистість, і їх провідні симптоми.  

10. Психологія життєвої кризи: передумови виникнення, динаміка, можливості рішення.  

11. Конструктивні і неконструктивні стратегії життя в складних умовах.  

12. Виникнення кризового консультування і сучасний стан його розвитку.  

13. Професійні вимоги до особистості кризового консультанта та особливості його 

підготовки.  

14. Стратегії кризового консультування. Показання до кризового консультування. 

15. Методи і прийоми кризового консультування. Що таке "хороший клієнт".  

16. Типи ситуацій, з приводу яких відбувається кризове консультування.  

17. Негативні ефекти консультування і їх профілактика.  

18. Кризове консультування вагітних жінок груп соціально-психологічного ризику. Робота 

консультанта з найближчим оточенням майбутньої матері. 

19. Криза народження і його віддалені наслідки. Способи психологічної підготовки до неї.  

20. Психологічна допомога жінці і дитині під час перебігу кризи народження і прийоми 

самодопомоги. 

21. Що таке рання психологічна травматизація і яким чином вона проявляється? Надмірні 

реакції як симптом дитячої травми. 

22. Віддалені наслідки кризи одного року і можливості консультативної допомоги.  

23. Консультування з приводу наслідків кризи 3-х років. 

24. Криза 7 років і можливості психологічної допомоги дитині. 

25. Підлітковий криза: консультування дітей, батьків, вчителів.  

26. Криза юнацького віку та її психологічний супровід. 

27. Ненормативні кризи в житті дитини, підлітка, юнака: завдання консультування.  

28. Криза ранньої зрілості: консультування з приводу сімейних проблем, професійного 

вибору, самотності.  



29. Кульмінація ранньої дорослості та її кризові кореляти.  

30. Криза середини життя: психологічна допомога чоловікам і жінкам.  

31. Криза «Я»-інтеграції та консультування літніх людей.  

32. Ненормативні криза і психотравматизація, посттравматичний стрес.  

33. Поняття психотравми і посттравматичного стресу.  

34. Позитивні та деструктивні способи подолення криз і стресів. 

35. Профілактика негативних способів подолання криз і стреси, зловживання алкоголем і 

наркотичними речовинами.  

36. Основні технології надання термінової та довготривалої консультативної психологічної 

допомоги в разі психотравм.  

37. Особливості надання консультативної допомоги у разі психотравм і постравматичного 

стресу. 

38. Пред - та післятестове консультування у зв'язку з можливістю ураження або реальним 

ураженням ВІЛ-інфекцією. 

39. Кризове консультування ВІЛ-інфікованих у зв'язку із загрозою розвитку хвороби в 

стадію Сніду. 

40. Консультативна робота з психосоматичноми хворими (кардіологія, онкологія).  

41. Психологічна допомога ВІЛ-інфікованим і хворим на Снід. 

42. Психологічна підтримка людини в термінальному стані.  

43. Криза вмирання і можливості консультування хворого та його рідних.  

44. Кризове консультування людини у стані горя, викликаного тяжкою втратою.  

45. Консультування як актуалізація резервів самодопомоги в кризових ситуаціях.  

46. Методи саморегуляції, самовладання, стимулювання життєстійкості. 

47. Психологічне благополуччя сім'ї як інтегративний показник внутрішньосімейних 

процесів. Консультування клієнтів, що прагнуть до психологічного благополуччя своєї сім'ї.  

48. Чинники психологічного благополуччя родини. Взаємозв'язок психологічного 

благополуччя членів родини і психологічного благополуччя родини в цілому. 

49. Поняття циклів сімейного розвитку. Завдання, що стоять перед родиною на кожному 

етапі її розвитку. 

50. Поняття сімейного кризи, особливості її виникнення і перебігу. Нормативні і 

ненормативні сімейні кризи. 

51. Особливості сімейного кризового консультування в порівнянні з індивідуальним.  

52. Сутність сімейного стресу і особливості його впливу на життєдіяльність членів сім'ї та 

функціонування сім'ї в цілому. 

53. Соціально-психологічні чинники виникнення сімейного стресу.  

54. Особливості сімейних взаємовідносин, які викликають виникнення сімейного стресу.  

55. Індивідуально-особистісні фактори виникнення сімейного стресу.  

56. "Еластичність" як особливість сім'ї, яка ефективно долає стреси. 

57. Феномен емоційного вигоряння, фактори, що його зумовлюють.  

58. Особливості прояву емоційного вигорання в сімейній сфері, фактори його виникнення і 

розвитку. Етапи розвитку емоційного вигоряння в сім'ї. 

59. Основні принципи консультативної роботи з особами, що страждають від емоційного 

вигоряння в сім'ї.  

60. Характеристики стану "залученості" як позитивного антипода емоційного вигоряння в 

сім'ї. Можливості психологічної допомоги, спрямованої на досягнення цього стану. 

61. Особливості дисгармонійних сімейних відносин, зумовлюють виникнення і розвиток в 

сім'ї емоційного вигорання.  

62. Взаємовплив емоційного вигоряння в сім'ї та перебігу сімейного кризи. Особливості 

перебігу сімейного кризи, ускладненої емоційним вигорянням. 

63. Поняття гармонійним та дисгармонійним сім'ї. Основні властивості дисгармонійних 

шлюбно-сімейних відносин. 

64. Шлюбна залежність і її види. Критерії залежних стосунків у шлюбі. Особливості 

консультування співзалежних членів сім'ї. 

65. Особливості перебігу сімейногї кризи в дисгармонійной сім'ї.  



66. Напрямки психологічної допомоги членам сім'ї, які переживають сімейну кризу.  

67. Поняття копінга. Можливі стратегії копінг-поведінки членів сім'ї. 

68. Поняття ефективної поведінки подолання. Ефективні та неефективні стратегії копінг-

поведінки. 

69. Застосування активних методів навчання, тренінгів особистісного зростання і 

антистресових програм з метою оптимізації копінг-поведінки членів сім'ї.  

70. Напрямки психологічної допомоги, спрямованої на зупинку емоційного вигоряння в сім'ї 

на різних стадіях його розвитку.  

71. Особливості психологічної роботи, спрямованої на підвищення спроможності сім'ї 

відновлюватися після труднощів. 

72. Основні технології надання термінової та довготривалої консультативної допомоги при 

психотравмах.  

73. Особливості надання консультативної допомоги в залежності від сприйняття і 

переживання особистістю психотравмуючої події. 

74. Профілактика негативних способів освоєння криз і стреси, зловживання алкоголем і 

наркотичними речовинами. 

75. Поняття психотравми і посттравматичного стресу.  

76. Особливості суб'єктивного психоемоційного сприйняття особистістю психотравмуючих 

подій. 

77. Позитивні та деструктивні способи освоєння криз і стресів. 

78. Основні принципи профілактики сімейних стресів.  

79. Поняття ефективного поведінки подолання кризи. 

80. Основні способи психологічної допомоги сім'ї, яка переживає кризу.  

81. Поняття гармонійної сім'ї, передумови її створення.  

82. Основні властивості дисгармонійних шлюбно-сімейних відносин. Підвищена 

стресогенність дисгармонійних сімейних відносин. 

83. Особливості кризового консультування дисгармонійним сім'ї. 

84. Емоційне вигоряння в сім'ї.  

85. Особливості сімейної кризи, ускладненого емоційним вигорянням. 

86. Способи зупинки емоційного вигоряння в сім'ї на різних стадіях його розвитку. 

87. Сутність стресу, особливості його впливу на життєдіяльність особистості.  

88. Чинники, що обумовлюють виникнення сімейного стресу. 

89. Особливості сім'ї, які ефективно долають стреси. 

90. Сімейне кризове консультування, його особливості у порівнянні з індивідуальним. 

 

8.7. Шкала відповідності оцінок 

Оцінка Кількість балів 

Відмінно 100-90 

Дуже добре 82-89 

Добре 75-81 

Задовільно 69-74 

Достаточно 60-68 

Неудовлетворительно 0-59 

 

9. Рекомендовані джерела 

Основні джерела  
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Єкатеринбург, 1995.http://www.booksmed.com/psixiatriyapsixologiya/167-prakticheskaya-

psixologiya-abramova-uchebnik.html  

2. Александров Е. О. Підірваний мозок. Посттравматичний стресовий розлад. Клініка та 

лікування. - Новосибірськ: Сибвузиздат, 1998. 

3. Олександрівський Ю. А. Стану психічної адаптації та їх компенсація. М .: Наука, 1976. 

http://www.booksmed.com/psixiatriyapsixologiya/167-prakticheskaya-psixologiya-abramova-uchebnik.html
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5. Анцупова В. І. Іпотерапія. - Поліграф-експрес: Педіатрія для батьків, №4, 2006. 
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