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                    МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

Навчальна дисципліна “Основи психоаналізу” призна-

чена для підготовки психологів та соціальних працівників з 

метою засвоєння основних положень психоаналітичної теорії 

З. Фройда та його послідовників, провідними тенденціями, 

стратегіями та технологіями сучасної психодинамічної психо-

терапії. 
Викладення дисципліни здійснюється шляхом читання 

лекцій, проведення семінарських і практичних занять, само-

стійної підготовки та написання рефератів. На лекціях дово-

дяться основні положення класичного психоаналізу та актуа-

льні проблеми його сучасного розвитку. На семінарських за-

няттях поглиблено вивчаються теоретичні питання та питан-

ня, пов’язані з майбутньою діяльністю студентів. На практич-

них заняттях відпрацьовуються практичні завдання з метою 

формування  навичок та вмінь, потрібних для  подальшої 

професійної діяльності. 
Самостійна робота студентів організовується й прово-

диться за окремими завданнями з переліком питань для відп-

рацювання та рекомендованої літератури. 
У результаті вивчення курсу студенти повинні: 
знати 

– найважливіші теоретичні положення та поняття, основні   

техніки та процедури психоаналітичного напрямку консу-

льтування; 
– фрейдівську теорію психічного апарату; 
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  – найбільш фундаментальне поняття несвідомого та його 

роль у життєдіяльності людини; 
– феноменологію захисних механізмів; 
– систему цінностей психоаналітика. 
 уміти: 
– надавати психологічну підтримку людям різного віку; 
– професійно проводити консультації; 
– при необхідності надавати допомогу самому собі. 

 
 
 

ПРОГРАМА КУРСУ 
 

Розділ І.   Психоаналіз як загальнопсихологічна теорія 
Тема 1. Фрейдовська теорія психічного апарату 
Основні гіпотези психоаналізу. Історія розвитку пси-

хоаналізу. Походження симптомів від психічних травм. Сим-

птоми як символи згаданого. Психічний апарат. Несвідома 

душевна подія. Детермінованість психічної події. Психічна 

адаптація та дезадаптація.   
 

Тема 2. Психічний апарат та спосіб його дії 
Феномен психічної енергії. Аналіз патогенних проце-

сів. Психічна травма. “Патологічні концепти”. Топічна модель 

психічного апарату. Система несвідомого. Система передсві-

домого. Система свідомого. Структурна теорія психічного 

апарату. Аналіз “Воно”. Аналіз “Я”. Аналіз “Понад-Я”. 
 

Тема 3.  Поняття несвідомого та його значення у 

З. Фройда 
Загальні витоки. Історичні засади виникнення поняття 

несвідомого. Дескриптивне та динамічне значення поняття 

несвідомого. Несвідоме як первинний процес: топічне зна-

чення. Несвідоме як витіснене. Несвідоме та сновидіння. Не-

свідоме як архаїчна спадщина.  
 

Тема 4. Психоаналітична теорія потягів 
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  Вчення про інстинкти та теорія  лібідо. Вчення про ін-

стинкти та агресивний потяг. Оральна фаза організації лібідо. 

Анально-садиська фаза організації лібідо. Фалічно-
нарцисична стадія організації лібідо. Латентний період. Пубе-

ртат.   
 

Тема 5.  Значення сексуальності в працях З. Фройда 
Концепція сексуальності за Фройдом. Сексуальність та 

ерос. Проблема вибору об’єкта. Інфантильна сексуальність. 

Проблема “дитинства”. “Хвороба культури”. Аутоеротика з 

точки зору психоаналізу. Жіноча сексуальність та еротичне 

переживання.  
Розділ П. Характеристика основних психоаналітичних 

технік 
Тема 6. Характеристика витіснення та інших захисних 

механізмів 
Первинне витіснення. Фіксація та “після витіснене”. Ви-

тіснене та захист. Розвиток уявлень про витіснене та захист. 

Опір. Заперечення. Формування реакції. Зворотнє почуття. 

Придушення. Ідентифікація з агресором. Аскетизм. Інтелек-

туалізація. Регресія. Сублімація. Інтерпретація опору та фун-

кціонування захисних механізмів. Трансферний опір. 
 

Тема  7. Психоаналітична теорія сновидінь 
Історія розвитку. Роль З. Фройда в розвиткові теорії 

сновидінь. Особливі сновидіння. Використання сновидінь у 

психотерапії. Сновидіння як індикатор несвідомого конфлік-

ту. Сновидіння як індикатор трансферу. Техніка використання 

снів на різних етапах психотерапії. Сновидіння – провісник 

закінчення лікування. 
 

Тема 8. Трансфер та контртрансфер 
Потреба повторення минулого. Трансфер у психодина-

мічній психотерапії. Види трансферу. Робота з трансфером. 

Трансфер як опір. Еротичний та агресивний трансфер. Пого-

джений та допоміжний вид контртрансферу. Аналіз видів 

контртрансферу. Потреба терапевта у власному психоаналізі 

та супервізії. 

31. Аутоеротика з точки зору психоаналізу. 
32. Жіноча сексуальність та еротичне переживання. 
33. Розвиток уявлень про витіснене та захист. 
34. Характеристика опору. 
35. Характеристика заперечення. 
36. Характеристика придушення. 
37. Характеристика аскетизму. 
38. Сублімація як захисний механізм. 
39. Характеристика трансферного опору. 
40. Психоаналітична теорія сновидінь. 
41. Сновидіння як індикатор несвідомого конфлікту. 
42. Сновидіння як індикатор трансферу. 
43. Трансфер у психодинамічній психотерапії. 
44. Характеристика видів трансферу. 
45. Аналіз видів контртрансферу. 
46. Загальна теорія помилкових дій. 
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Тема 9. Загальна характеристика допоміжних психоаналі-

тичних концепцій 
Загальна теорія помилкових дій. Формальна класифі-

кація помилкових дій. Психоаналітичний погляд на дотеп-

ність та гумор. Загальна характеристика нарцисизму. Нарци-

сична система регуляції. Психоаналітична концепція мазохіз-

му. Теорія мазохізму З. Фройда. Ідентичність та мазохізм. 
 
 
 
 

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ І САМОСТІЙНИХ ЗАНЯТЬ 
 

Тема 1/2. Самостійне заняття. 
Історичні засади розвитку психоаналізу 

 
Питання для відпрацювання 
1. Характеристика першого етапу розвитку психоаналізу 

(1886–1897). (“Очерки об истерии”). 
2. Характеристика другого етапу розвитку психоаналізу 

(1897–1923). (“Толкование сновидений”). Інші фундамен-

тальні праці.  
3. Характеристика третього етапу розвитку психоаналізу 

(1923–1939). («Торможение, симптом и страх»).  
4. Аналіз основних гіпотез психоаналізу (психічний апарат, 

несвідома душевна подія, детермінованість психічної по-

дії, психічна адаптація).  
 

Основна література 
1. Абрамова Г.С. Психологическое консультирование. Тео-

рия и опыт. – М.: Прогресс, 2000. – 332 с. 
2. Айви А. Е., Айви М.Б., Саймек-Даунинг Л. Психологиче-

ское консультирование и психотерапия. – М.: Наука, 1999. 

– 223 с. 
3. Нельсон-Джоунс Р. Теория и практика консультирования. 

– СПб.: Питер, 2000. – 331 с.  
4. Хрестоматия по истории психологии. – М.: МГУ, 1980. – 

зом. Схеми, які складаються студентами, мають  бути  наоч-

ними, змістовним, логічно обґрунтованими. Великий обсяг 

цифрової економічної суспільної чи політичної інформації 

доцільно зводити у таблиці, це впорядковує дані, робить їх 

зручнішими для сприйняття. 
 

ОРІЕНТОВНІ ПИТАННЯ ДО СЕМЕСТРОВОГО КОНТРОЛЮ 
1. Основні етапи розвитку психоаналізу. 
2. Психічна адаптація та дезадаптація. 
3. Основні гіпотези психоаналізу. 
4. Походження симптомів від психічних травм. 
5. Симптоми як символи про згадане. 
6. Характеристика психічного апарату. 
7. Несвідома душевна подія. 
8. Детермінованість психічної події. 
9. Феномен психічної енергії. 
10. Топічна модель психічного апарату. 
11. Характеристика системи несвідомого. 
12. Характеристика системи передсвідомого. 
13. Система свідомого. 
14. Структурна теорія психічного апарату. 
15. Аналіз Воно. 
16. Аналіз Я. 
17. Аналіз Зверх-Я. 
18. Історичні засади виникнення поняття несвідомого. 
19. Дескриптивне та динамічне значення поняття несвідомо-

го. 
20. Несвідоме як витіснене. 
21. Несвідоме та сновидіння. 
22. Несвідоме як архаїчна спадщина. 
23. Вчення про інстинкти та теорія лібідо. 
24. Вчення про інстинкти та агресивний потяг. 
25. Оральна фаза організації лібідо. 
26. Анально-садиська фаза організації лібідо. 
27. Фалічно-нарцисична фаза організації лібідо. 
28. Концепція сексуальності за Фройдом. 
29. Сексуальність та ерос. 
30. Інфантильна сексуальність. 
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  442 с. 
5. Хухлаева О.В. Основы психологического консультирова-

ния и психологической коррекции. – М.: Наука, 2001. – 
331 с. 

Додаткова література 
1. Братусь Б.С. Аномалии личности. – М.: АСТ, 1988. – 

334 с. 
2. Кочюнас Р. Психологическое консультирование. Группо-

вая психотерапия. – М.: Академ-Проект, 2002. – 226 с. 
3. Мэй Р. Искусство психологического консультирования. – 

М.: Наука, 1994. – 224 с. 
 

Тема 2/2. Семінар. Психічний апарат  та спосіб його дії 
 
Питання для відпрацювання 

1. Основні функції психічного апарату. 
2. Феномен психічної енергії. 
3. Захисні механізми психічного апарату.  
4. Загальна характеристика психічної травми. 
 

Основна література 
1. Берн Э. Введение в психотерапию и психоанализ для не-

посвященных. - СПб., 1995. 
2. Коттлер Дж., Браун Р. Психотерапевтическое консульти-

рование. – М.: Наука, 2001. – 228 с. 
3. Нельсон-Джоунс Р. Теория и практика консультирования. 

– СПб.: Питер, 2002. – 331 с. 
4. Хухлаева О.В. Основы психологического консультирова-

ния и психологической коррекции. – М.: Наука, 2001. – 
331 с. 

5. Энциклопедия глубинной психологии. т.1. – М.: Академ-
Проект, 1998. – 442 с. 

Додаткова література 
1. Братусь Б.С. Аномалии личности. – М.: АСТ, 1988. – 

334 с. 
2. Кочюнас Р. Психологическое консультирование. Группо-

вая психотерапия. – М.: Академ-Проект, 2002. – 226 с. 
3. Мэй Р. Искусство психологического консультирования. – 

опрацьовування матеріал (розділи, підрозділи тощо), а також 

розсортувати його за важливістю (що для детального вивчен-

ня, а що для ознайомчого читання). Процес читання має від-

буватися повільно, вдумливо, до незрозумілих питань слід 

обов‘язково повертатися, наводити додаткові довідки, щоб 

зрозуміти суть думки автора. Значення незнайомих термінів 

слід одразу ж з'ясовувати за   тлумачними словниками, енци-

клопедіями або спеціалізованими довідниками. У процесі ро-

боти з літературою корисно робити виписки найважливіших 

думок, формулювань, висловів на окремих аркушах паперу із 

зазначенням автора, джерела, сторінок й абзаців. Для кращого 

засвоєння матеріалу, розвитку творчого мислення основний 

зміст прочитаного доцільно формулювати у вигляді тез. 
Конспект є стислим викладом основної суті опрацьо-

ваного літературного матеріалу. Конспект має бути стислим, 

змістовним і записаним своїми словами і формулюваннями. 

Класичні визначення, оригінальні думки, вислови слід запи-

сувати до конспекту повністю з посиланням на автора джере-

ло й сторінку. У процесі конспектування важливо дотримува-

тися логічного зв‘язку окремих складових тексту. У тексті 

конспекту корисно підкреслювати найважливіші теоретичні 

положення, визначення, висновки й робити помітки на полях. 

Систематичне конспектування   опрацьованого   матеріалу 

дисциплінує  розум,   відшліфує   вміння формулювати свої 

думки в короткій змістовній формі, сприяє кращому засвоєн-

ню навчального матеріалу. 
Для цілісного уявлення про навчальну дисципліну 

“Основи психоаналізу” студентові слід користуватися довід-

ковою літературою: енциклопедіями, енциклопедичними сло-

вниками, галузевими довідниками тощо. 
Майбутній спеціаліст повинен достатньо вправно корис-

туватися персональним комп'ютером. Робота з матеріалами 

"Інтернету" надає можливість отримувати найновішу інфор-

мацію з різних сфер життя нашої держави. З цією метою мо-

жна користуватись такими сайтами: www.ppsy.ru; 
www.test.holm.ru.  

Вивчення курсу “Основи психоаналізу” супроводжується 

складанням схем, графіків, таблиць та їхнім подальшим аналі-
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  М.: Наука, 1994. – 224 с. 
 

Тема 2\3 Самостійне заняття 
Топічна модель психічного апарату 

 
Питання для відпрацювання 

1. Розвиток уявлень Фройда про психічний аппарат протя-

гом трьох етапів розвитку психоаналізу. 
2. Загальна характеристика топічної моделі психічного апа-

рату.  
 
 

Основна література 
1. Берн Э. Введение в психотерапию и психоанализ для не-

посвященных. - СПб., 1995. 
2. Коттлер Дж., Браун Р. Психотерапевтическое консульти-

рование. – М.: Наука, 2001. – 228 с. 
3. Нельсон-Джоунс Р. Теория и практика консультирования. 

– СПб.: Питер, 2002. – 331 с. 
4. Хухлаева О.В. Основы психологического консультирова-

ния и психологической коррекции. – М.: Наука, 2001. – 
331 с. 

5. Энциклопедия глубинной психологии. т.1. – М.: Академ-
Проект, 1998. – 442 с. 

Додаткова література 
1. Братусь Б.С. Аномалии личности. – М.: АСТ, 1988. – 

334 с. 
2. Кочюнас Р. Психологическое консультирование. Группо-

вая психотерапия. – М.: Академ-Проект, 2002. – 226 с. 
3. Мэй Р. Искусство психологического консультирования. – 

М.: Наука, 1994. – 224 с. 
 

Тема 3/2. Семінар. Тема 3\3. Самостійне заняття. 
Структурна теорія психічного апарату 

 
Питання для відпрацювання 

1. Характеристика системи несвідомого.   
2. Характеристика системи передсвідомого. 

 
МЕТОДИЧНІ  РЕКОМЕНДАЦІЇ  ДО  САМОСТІЙНОЇ  РОБОТИ 
 Навчальна програма з дисципліни “Основи психоаналі-

зу”, крім аудиторних занять, передбачає самостійну роботу 

студентів, яка має на меті формування пізнавальної активнос-

ті студентів, засвоєння ними основних вмінь та навичок робо-

ти з навчальними матеріалами, поглиблення та розширення 

вже здобутих знань, підвищення рівня організованості студе-

нтів тощо. 
У процесі самостійної роботи студенти мають оволодіти 

вміннями та навичками: 
– організації самостійної навчальної діяльності; 
– самостійної роботи в бібліотеці з каталогами; 
– праці з навчальною, навчально-методичною, науко-

вою, науково-популярною літературою; 
– конспектування літературних джерел; 
– роботи з довідковою літературою; 
– опрацьовування статистичної інформації. 

Кожний студент повинен вміти раціонально організо-

вувати свою навчальну діяльність. Важливим є вміння склас-

ти план своєї роботи, чітко визначити її послідовність. Потрі-

бно, щоб план самостійного навчання був реальним і його ви-

конання приносило плідні наслідки в навчальному процесі. 
Для успішної самостійної роботи значну частину часу 

студент виділяє для роботи в бібліотеці. Треба розуміти суть 

складання алфавітного й тематичного каталогів, вміти швидко 

знаходити в них потрібну літературу, знати особливості біб-

ліографічного шифрування. Для плідної роботи з літератур-

ними джерелами студентові корисно скласти свою власну бі-

бліографію, заповнюючи бібліографічні картки на потрібні 

для нього книги, брошури або статті. Для роботи в провідних 

бібліотеках Києва студенту треба знати їхню структуру, спе-

ціалізацію окремих підрозділів, вміти користуватися різнома-

нітними каталогами, правильно заповнювати бланки вимоги 

на літературу тощо. 
Відібрана для самостійного опрацювання література 

може бути різною як за обсягом наукових даних, так і за ха-

рактером їхнього викладу. Слід відібрати потрібний для 
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  3. Характеристика системи свідомого. 
4. Аналіз Воно. 
5. Аналіз Я. 
6. Аналіз Понад-Я.   
 

Основна література 
1. Мєй Р. Искусство психологического консультирования. – 

М.: Прогресс, 1994. – 224 с. 
2. Ялом И. Когда Ницше плакал. – М.: Академ-Проект, 2002. 

– 312 с. 
3. Фрейд З. Я и Оно. – М.: Прогресс, 1990. – 200 с. 

 
Додаткова література 

1. Братусь Б.С. Аномалии личности. – М.: АСТ, 1988. – 
334 с. 

2. Кочюнас Р. Психологическое консультирование. Группо-

вая психотерапия. – М.: Академ-Проект, 2002. – 226 с. 
 

Тема  4/2. Семінар. Тема 4\3. Самостійне заняття. 
Поняття несвідомого та його значення у З. Фройда 

 
Питання для відпрацювання 
1. Витоки поняття несвідомого. 
2. Історичні засади виникнення поняття несвідомого. 
3. Дескриптивне та динамічне значення поняття несвідомо-

го.  
4. Несвідоме та сновидіння.  
5. Несвідоме як витіснене та як архаїчна спадщина. 
 

Основна література 
1. Фрейд З. Введение в психоанализ. Лекции. – М.: Про-

гресс, 1990. – 200с . 
2. Фрейд З. Толкование сновидений. – М.: Прогресс, 1995. – 

320 с. 
3. Фрейд З. Психопатология обыденной жизни. – М.: Про-

гресс, 1994. – 263 с. 
4. Фрейд З. Три очерка по теории сексуальности. – М.: Про-

гресс, 1995. – 302 с. 

1. Хрестоматия по истории психологии \ Под ред. П.Я. 

Гальперина. – М.:МГУ, 1980. – 442 с. 
2. Фрейд З. Остроумие и его отношение к бессознательному. 

– СПб.: Питер, 1997. – 200 с. 
3. Юнг К. Проблемы души нашего времени. – М.: Наука, 

1993. – 234 с. 
 

Тема 10\1. Самостійне заняття. 
Загальна характеристика допоміжних психоаналітичних 

концепцій 
 

Питання для відпрацювання 
1. Загальна теорія помилкових дій. 
2. Психоаналітичний погляд на дотепність та гумор. 
3. Загальна характеристика нарцисизму. 
4. Психоаналітична концепція мазохізму. 
 

Основна література 
1. Абрамова Г.С. Психологическое консультирование. Тео-

рия и опыт. – М.: Наука, 2000. – 224 с. 
2. Коттлер Дж., Браун Р. Психотерапевтическое консульти-

рование. – СПб.: Питер, 2001. – 224 с. 
3. Кочюнас Р. Психологическое консультирование. Группо-

вая психотерапия. – М.: Прогресс, 2002. – 321 с. 
4. Мэй Р. Искусство психологического консультирования. – 

М.: АСТ, 1994. – 213 с. 
5. Хухлаева О.В. Основы психологического консультирова-

ния и психологической коррекции. – М.: Наука, 2001. – 
332 с. 

6. Фрейд З. Толкование сновидений. – М.: Прогресс, 1992. – 
215 с. 

Додаткова література 
1. Хрестоматия по истории психологии \ Под ред. П.Я. 

Гальперина. – М.:МГУ, 1980. – 442 с. 
2. Фрейд З. Остроумие и его отношение к бессознательному. 

– СПб.: Питер, 1997. – 200 с. 
3. Юнг К. Проблемы души нашего времени. – М.: Наука, 

1993. – 234 с. 
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  5. Фрейд З. Тотем и табу. – М.: Прогресс, 1993. – 225 с. 
6. Фрейд З. По ту сторону принципа удовольствия. – М.: 

Прогресс, 1996. – 253 с. 
7. Фрейд З. Я и ОНО. – М.: Прогресс, 1997. – 304 с. 
8. Фрейд З. Психология масс и анализ человеческого Я. – 

М.: Прогресс, 1998. – 282 с. 
Додаткова література 

1. Фрейд З. Остроумие и его отношение к бессознательному. 

– СПб.: Питер, 1997. – 200 с. 
2. Юнг К. Проблемы души нашего времени. – М.: Наука, 

1993. – 234 с. 
 

Тема 5/2. Семінар. Тема 5\3. Самостійне заняття. 
Психоаналітична теорія потягів 

 
Питання для відпрацювання 
1. Інстинкти та теорія лібідо. 
2. Характеристика агресивного потягу. 
3. Оральна фаза організації лібідо. 
4. Анально-садиська фаза організації лібідо. 
5. Фалічно-нарцисична стадія організації лібідо. 
6. Латентний період та пубертат. 
 

Основна література 
1. Нельсон-Джоунс Р. Теория и практика консультирования. 

– СПб., 2000. – 300 с. 
2. Хрестоматия по истории психологии \ Под ред. П.Я. 

Гальперина. – М.:МГУ, 1980. – 442 с. 
3. Хухлаева О.В. Основы психологического консультирова-

ния и психологической коррекции. – М.: Наука, 2001. – 
224 с. 

4. Энциклопедия глубинной психологии. т.1. – М.: Академ-
Проект, 1998. – 442 с. 

Додаткова література 
1. Хрестоматия по истории психологии \ Под ред. П.Я. 

Гальперина. – М.:МГУ, 1980. – 442 с. 
2. Фрейд З. Остроумие и его отношение к бессознательному. 

– СПб.: Питер, 1997. – 200 с. 

332 с. 
6. Фрейд З. Толкование сновидений. – М.: Прогресс, 1992. – 

215 с. 
Додаткова література 

1. Хрестоматия по истории психологии \ Под ред. П.Я. 

Гальперина. – М.:МГУ, 1980. – 442 с. 
2. Фрейд З. Остроумие и его отношение к бессознательному. 

– СПб.: Питер, 1997. – 200 с. 
3. Юнг К. Проблемы души нашего времени. – М.: Наука, 

1993. – 234 с. 
 
 
 

Тема 9\1. Самостійне заняття. 
Характеристика трансферу та контртрансферу 

 
Питання для відпрацювання 
1. Потреба повторення минулого. 
2. Трансфер у психодинамічній психотерапії. 
3. Види трансферу. 
4. Трансфер та опір. 
5. Аналіз видів контртрансферу. 

 
Основна література 

1. Абрамова Г.С. Психологическое консультирование. Тео-

рия и опыт. – М.: Наука, 2000. – 224 с. 
2. Коттлер Дж., Браун Р. Психотерапевтическое консульти-

рование. – СПб.: Питер, 2001. – 224 с. 
3. Кочюнас Р. Психологическое консультирование. Группо-

вая психотерапия. – М.: Прогресс, 2002. – 321 с. 
4. Мэй Р. Искусство психологического консультирования. – 

М.: АСТ, 1994. – 213 с. 
5. Хухлаева О.В. Основы психологического консультирова-

ния и психологической коррекции. – М.: Наука, 2001. – 
332 с. 

6. Фрейд З. Толкование сновидений. – М.: Прогресс, 1992. – 
215 с. 

Додаткова література 
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 3. Юнг К. Проблемы души нашего времени. – М.: Наука, 
1993. – 234 с. 
 

Тема 6/2.  Семінар. Тема 6\3. Самостійне заняття. 
Значення сексуальності в працях З. Фройда 

 
Питання для відпрацювання 

1. Загальна характеристика фройдівської концепції сексуа-

льності.  
2. Сексуальність та ерос. 
3. Аналіз проблеми вибору об’єкту. 
4. Інфантильна сексуальність. 
5. Характеристика аутоеротики з точки зору психоаналізу.  
 

Основна література 
1. Коттлер Дж., Браун Р. Психотерапевтическое консульти-

рование. – СПб.: Питер, 2001. – 224 с. 
2. Фрейд З. Три очерка по теории сексуальности. – М.: 

Наука, 1995. – 234 с. 
3. Энциклопедия глубинной психологии. т.1. – М.: Академ-

Проект, 1998. – 442 с. 
Додаткова література 

1. Хрестоматия по истории психологии \ Под ред. П.Я. 

Гальперина. – М.:МГУ, 1980. – 442 с. 
2. Фрейд З. Остроумие и его отношение к бессознательному. 

– СПб.: Питер, 1997. – 200 с. 
3. Юнг К. Проблемы души нашего времени. – М.: Наука, 

1993. – 234 с. 
 

Тема 7/2. Семінар Тема 7\3. Самостійне заняття. 
Комплексна характеристика захисних механізмів 

 
Питання для відпрацювання 
1. Первинне витіснення. 
2. Фіксація та “після витіснене”. 
3. Витіснене та захист. 
4. Феномен сублімації. 
5. Загальна характеристика інших захисних механізмів. 

 
Основна література 

1. Айви А.Е., Айви М.Б., Саймек-Даунинг Л. Психологиче-

ское консультирование и психотерапия. – М.: Академ-
проект, 1999. – 246 с. 

2. Нельсон-Джоунс Р. Теория и практика консультирования. 

– СПб.: Питер, 2000. – 226 с.  
3. Урсано Р., Зонненберг С., Лазар С. Психодинамическая 

психотерапия. – М.: Наука, 1991. – 246 с. 
Додаткова література 

1. Хрестоматия по истории психологии \ Под ред. П.Я. 

Гальперина. – М.:МГУ, 1980. – 442 с. 
 
2. Фрейд З. Остроумие и его отношение к бессознательному. 

– СПб.: Питер, 1997. – 200 с. 
3. Юнг К. Проблемы души нашего времени. – М.: Наука, 

1993. – 234 с. 
 
Тема  8/2. Семінар. Тема 8\3. Самостійне заняття. 

Психоаналітична теорія сновидінь 
 
Питання для відпрацювання 

1. Історичний аспект. 
2. Характеристика особливих сновидінь. 
3. Сновидіння як індикатор несвідомого конфлікту. 
4. Характеристика сновидіння як індикатора трансферу. 
 

Основна література 
1. Абрамова Г.С. Психологическое консультирование. Тео-

рия и опыт. – М.: Наука, 2000. – 224 с. 
2. Коттлер Дж., Браун Р. Психотерапевтическое консульти-

рование. – СПб.: Питер, 2001. – 224 с. 
3. Кочюнас Р. Психологическое консультирование. Группо-

вая психотерапия. – М.: Прогресс, 2002. – 321 с. 
4. Мэй Р. Искусство психологического консультирования. – 

М.: АСТ, 1994. – 213 с. 
5. Хухлаева О.В. Основы психологического консультирова-

ния и психологической коррекции. – М.: Наука, 2001. – 
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