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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація, рівень 

вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Загальна кількість: 

кредитів  – 3 

 

годин – 90 

 

змістових модулів – 2 

 

 ІНДЗ* – ___________ 
                       (вид завдання) 

Галузь знань 

05 - Соціальні та 

поведінкові науки  
 (шифр і назва) 

 
Спеціальність  

053 Психологія 
 (код і назва) 

 

 

Спеціалізації: 

____________________ 
(назва) 

 

Рівень вищої освіти: 
 

другий (магістерський) 

Вибіркова 

Рік підготовки: 

2-й  

Семестр 

3-й  

Лекції 

22 год. . 

Практичні, семінарські 

10 год. . 

Лабораторні 

 год. . 

Самостійна робота 

58 год.  

у т.ч. ІНДЗ*: -            год. 

Форма підсумкового 

контролю: _залік _______ 

 

 

 

* – за наявності 
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Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація, рівень 

вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Заочна  

форма 

навчання 

Заочна  форма 

навчання 

Загальна кількість: 

кредитів  – 3 

 

годин – 90 

змістових модулів – 2 

 

 ІНДЗ* – ___________ 
                       (вид завдання) 

Галузь знань 

05 - Соціальні та 

поведінкові науки  
 (шифр і назва) 

 
Спеціальність  

053 Психологія 
 (код і назва) 

 

 

Спеціалізації: 

____________________ 
(назва) 

 

Рівень вищої освіти: 
 

другий (магістерський) 

Вибіркова 

Рік підготовки: 

1-й 2-й 

Семестр 

2-й 3-й 

Лекції 

2 год. 8 год. 

Практичні, семінарські 

- 4 год. 

Лабораторні 

 год.  год. 

Самостійна робота 

76 

у т.ч. ІНДЗ*: -            год. 

Форма підсумкового 

контролю: _залік__ 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Вивчення дисципліни «Гештальт-підхід в клінічній практиці» необхідне для 

теоретико-практичної підготовки студентів до корекційно-розвивальної роботи з 

дітьми та дорослими. Дисципліна включає знайомство студентів з одним з 

напрямків немедецинської психотерапії - гештальт-терапія, та з основними 

проблемами діагностики та терапії в клінічній практиці. 

Мета дисципліни полягає в тому, щоб надати майбутнім психологам основні 

теоретичні знання і практичні навички що стосуються застосування гештальт- 

підходу в лікуванні сучасної психопатології.  

Завдання дисципліни: 

- ознайомлення студентів з основами гештальт-терапії як одного з сучасних 

гуманістичних напрямків психотерапії; 

- засвоєння студентами сутності та методологічних принципів гештальт-

терапії в роботі з психозами в роботі з травматичним досвідом. 

- формування вмінь поєднання гештальт-терапії та психіатричного лікування. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів 

наступних компетентностей:  

а) загальних (ЗК):  

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 

професійної діяльності. ЗК2. Знання та розуміння предметної області та 

розуміння професійної діяльності.  

в) спеціальних фахових (СК):  

СК5. Здатність використовувати валідний і надійний 

психодіагностичний інструментарій. СК8. Здатність організовувати та 

надавати психологічну допомогу (індивідуальну та групову). СК9. Здатність 

здійснювати просвітницьку та психопрофілактичну відповідно до запиту. 

Очікувані результати навчання:  

ПР2. Розуміти закономірності та особливості розвитку і функціонування 

психічних явищ в контексті професійних завдань. ПР9. Пропонувати власні 

способи вирішення психологічних задач і проблем у процесі професійної 

діяльності, приймати та аргументувати власні рішення щодо їх розв’язання. 

ПР11. Складати та реалізовувати план консультативного процесу з 

урахуванням специфіки запиту та індивідуальних особливостей клієнта, 

забезпечувати ефективність власних дій. ПР12. Складати та реалізовувати 

програму психопрофілактичних та просвітницьких дій, заходів психологічної 

допомоги у формі лекцій, бесід, круглих столів, ігор, тренінгів, тощо, 

відповідно до вимог замовника.  
 

3. Зміст навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Базові цінності гештальт-підходу в роботі в 

клінічній практиці. 
Тема 1. Теоретико-методологічне коріння гештальт-підходу. 

ХХ століття і поява гештальт-терапії. Ф.С. Перлз - засновник гештальт-

терапії. Концептуальна база гештальт-терапії. Положення гештальт-терапії в ряду 
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інших психологічних і психотерапевтичних підходів. Гештальт-терапія та гештальт-

психологія: "гештальт" як цілісність, фігура-фон процес, контур або контактний 

кордон. Історія та зміст суперечки між гештальт-психологами та гештальт-

терапевтами (К. Левін, К. Гольдштейн, В. Келер, К. Коффка та ін.). Роль уваги, 

усвідомлення та досвіду. Принцип "тут і зараз". Концепція рівноваги в гештальт-

психології та гештальт-терапії. Холістична доктрина. Цілісна теорія організму в 

гештальт-терапії. Теорія поля. Феноменологічний підхід. Історичні та сучасні 

співвідношення фундаментальних принципів гештальт-терапії та інших напрямків 

психотерапії (психоаналіз, поведінкова терапія, гуманістична психологія, 

психодрама та ін.). Класики і сучасники гештальт-терапії (Л. Перлз, П. Гудмен, І. 

Фром, П. Вейсс, Ірвін і Міріам Польстери, Д. Зінкер, Серж і Анна Гінгери, Г. Вілер, 

С.Ф. Крокер, Р. Резнік та ін.). Світові школи гештальту і розвиток гештальт-терапії в 

Росії та Білорусі. 

Основні погляди на теорію поля в психології. Типи полів (онтологічне, єдине, 

феноменологічне). Сучасні погляди на теорію поля в психології. Поле як 

безперервний енергетичний простір. Поле як спільність взаємозалежних і 

реципрокних відносин. Поле як численні напруги, сили і енергії, що знаходяться в 

наступному балансі. Основні принципи теорії поля. Принцип організації. Принцип 

одночасності. Принцип сингулярності (унікальності). Принцип процесу, що 

змінюється. Принцип можливих істотних зв 'язків. Теорії поля в психології та науках 

про суспільство в історичному аспекті. Теорія поля К. Левіна. Теорія поля в 

соціальних науках (Е.Толмен, Х.Мей, В.Куті, К.Райт, М. Вінгер). Теорія поля в 

практиці гештальт-терапії: процес, поле "організм-середовище", контакт. 

Терапевтичне поле як "разом створена реальність". 

 

Тема 2. Принципи гештальт-терапії в клінічній практиці. Концепція 

здоров 'я і хвороби в гештальт-терапії 

Гештальт-терапія та сучасне суспільство. Гештальт-підхід і психопатологія, 

клінічна діагностика організації функціонування особистості в гештальт-терапії. 

Базові цінності гештальт-підходу в роботі в клінічній практиці.  

Поняття здоров'я в гештальт-терапії. Здоров'я як вільне функціонування. 

Нездоров'я як втрата цілісності і наявність розщеплення особистості. Діагностика в 

гештальт-терапії як дослідження шляху, яким особистість створює, формує і руйнує 

"фігуру" в терапевтичній ситуації. Здорове і нездорове функціонування як 

інтеракційний феномен. Опір як переривання або уникнення деяких аспектів 

контакту. Процес-орієнтоване діагностичне мислення. Концепція характеру в 

гештальт-терапії. Дисфункціональні механізми регулювання межі контакту: 

конфлюенція, інтроекція, проекція, ретрофлексія, еготизм, дефлексія, 

десензитизація. Цикл контакту і механізми його переривання. 

 

Змістовий модуль 2. Основні методи гештальт-терапії в клінічній 

практиці 
Тема 3. Гештальт-терапія в роботі з психозами.  

Поєднання гештальт-терапії та психіатричного лікування. Походження 

неврозу. Тривога та її роль у блокуванні саморегуляції. Погляд на симптом з 

гештальт-перспективи. Симптом як форма контакту. Парадоксальна природа 

симптому. Психосоматичний симптом як відображення психологічної проблеми і 

одночасно як спосіб її вирішення. Стадії формування психосоматичного симптому. 
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Основні принципи гештальт-терапевтичної роботи з психосоматичним симптомом. 

Поява психосоматичного симптому у терапевта під час сесії або після неї. 

 

Тема 4. Застосування гештальт-підходу в роботі з травматичним 

досвідом.  

Важливість кризових періодів у житті людини, поняття нормативної та 

травматичної кризи. Динаміку протікання кризи з позиції різних авторів, негативні 

наслідки деструктивного розвитку кризи. Основні причини, що призводять до 

виникнення кризового стану особистості, його ознаки. Поняття посттравматичного 

стресового розладу як одного з найпоширеніших ускладнень, що виникає внаслідок 

деструктивного розвитку кризи й становить небезпеку для психічного здоров’я та 

життя особистості. Методи  кваліфікованої психологічно\ допомоги профілактиці та 

подоланню негативних наслідків кризи, зокрема психічних розладів і 

психосоматичних захворювань. Принципи психологічної допомоги особистості, що 

перебуває в кризовому стані, цілі психотерапевтичної роботи. Методи психологічної 

допомоги як дебрифінг (захід екстреної групової психологічної допомоги); методи, 

які використовують на віддалених етапах роботи із психічною травмою: метод 

десенсибілізації та переробки травм рухом очей (ЕМDR), метод арт-терапії, 

особливості використання метафоричних асоціативних карт (колода Соре) у 

консультуванні. 

 

Тема 5. Робота з клієнтами прикордонною організацією.  

Діагностика прикордонного досвіду Проблеми світу пацієнта з прикордонним 

досвідом Порушення у відносинах при прикордонному досвіді Модель роботи ГТ з 

прикордонним розладом. 

 

Тема 6. Робота з депресивними розладами. Депресивні та маніакальні 

особистості. Стратегії та методи роботи.  

Діагностичні аспекти депресивного досвіду Відмінність меланхолічної та 

реактивної депресії Різноманітність клінічних проявів депресії в різних особистісних 

стилях. Реакція горя. 

 

Тема 7. Робота з біполярним розладом. Робота з розладами особистості. 

Клінічна значимість відмінностей невротичного і психотичного досвіду 

Основна клінічна проблема - взаємодія з іншого світу Модель роботи гештальт-

терапії з психотичним досвідом. 

Історія концепції, вчення про психопатії та акцентуації (Ломброзо, Крепелін, 

Кречмер, Ганнушкін, Кербіков). Діагностика рівня особистісної структури (основи 

ОПД, структурне інтерв'ю Кернберга). Сучасні уявлення про етіологію і патогенез 

розладів особистості, з позицій міжнародних (DSM,МКБ-10,11) і психоаналітичних 

класифікацій (Міллон, Мак-Вільямс). Уявлення про розстійства особистості в 

гештальт-терапії (Delisle) і психоаналізі (схожість і відмінність). Психодінаміка 

розладів особистості (Малер, Кохут, Кернберг). Прикордонний розлад особистості. 

Діагностика. Огляд основних методів (DBT, MBT, TFP). Стратегія гештальт-терапії 

(Е.Грінберг). Нарцисічний розлад особистості. Діагностичний портрет нарцисичного 

досвіду Сімейна історія виникнення нарцисичного досвіду Можливість застосування 

гештальт-терапії з нарцисичними переживаннями Терапевтичні відносини 

психотерапевта з нарцисичним клієнтом 
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Тема 8. Робота з тривожними розладами: панічні атаки, фобії, обсесивно-

компульсивний розлад.  

Порушення контактного досвіду при тривожних розладах Феноменологія 

панічної атаки Специфіка переривання контакту у фобічного, обсесивного і 

компульсивного стилю відносин Модель роботи гештальт-терапії з тривожними 

розладами, ізольованими фобіями. 

Класифікація обсесивних розладів. Психотерапія нав'язливих станів. 

Диференційна діагностика, показання та протипоказання до застосування гештальт-

терапії. Мішені терапевтичних інтервенцій. Розвиток афективної толерантності та 

самоконтролю з позицій гештальт-підходу. Феноменологія компульсивної поведінки 

і стратегія втручань. Феноменологія компульсивного уникнення в структурі 

неврозів.  

 

Тема 9. Гештальт-підхід у роботі з порушенням харчової поведінки. 

Нервова анорексія, нервова булімія.  

Клініко(психологічний підхід додослідження особливостей порушень 

харчової поведінки. Розлади харчової поведінки. Гештальт-підхід в роботі з 

харчовими порушеннями у підлітків. Робота з кордонами, з окресленням того, "що є 

я", "що є інший", "які мої думки, і як вони пов'язані з іншими людьми". 

Психосоціальні  фактори,  які  є “пусковим  механізмом”  роз(витку  порушень 

харчової  поведінки 

 

Тема 10. Робота з психосоматичними розладами  

Історичні аспекти вчення про психосоматику. Соматизація як "вотелесненное 

поле". Психосоматичний симптом як проекція на тіло подій на кордоні контакту. 

Техніки тілесного усвідомлення в гештальті. Тілесне фокусування і вербалізація 

відчуттів. Ідентифікація з симптомом як основна стратегія десоматизації та 

інтеграції. Соматоформні розлади в сучасній класифікації. Особливості 

терапевтичних відносин з психосоматичними клієнтами. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

 

 Денна ф.н.  Заочна  ф.н.  

Усього у тому числі Усього у тому числі 

  л п лаб інд ср   л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Тема 1. Теоретико-

методологічне коріння 

гештальт-підходу. 

9 2 1   5 9 1 1   8 

Тема 2. Принципи 

гештальт-терапії в 

клінічній практиці. 

9 2 1   6 9 1 

1 

  8 
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Концепція здоров 'я і 

хвороби в гештальт-

терапії 

Тема 3. Гештальт-

терапія в роботі з 

психозами.  

9 3 1    9 1 1   8 

Тема 4. Застосування 

гештальт-підходу в 

роботі з травматичним 

досвідом.  

9 2 1   5 9 1 1   7 

Тема 5. Робота з 

клієнтами 

прикордонною 

організацією.  

9 2 1   6 9 1    7 

Тема 6. Робота з 

депресивними 

розладами. Депресивні 

та маніакальні 

особистості. Стратегії та 

методи роботи.  

9 2 1   6 9 1    7 

Тема 7. Робота з 

біполярним розладом. 

Робота з розладами 

особистості. 

9 2 1   6 9 1 

 

  8 

Тема 8. Робота з 

тривожними розладами: 

панічні атаки, фобії, 

обсесивно-

компульсивний розлад.  

9 2 1   6 9 1    8 

Тема 9. Гештальт-підхід 

у роботі з порушенням 

харчової поведінки. 

Нервова анорексія, 

нервова булімія.  

9 2 1   6 9 1 

 

  7 

Тема 10. Робота з 

психосоматичними 

розладами  

9 3 1   6 9 1 

 

  8 

ІНДЗ*             

Усього годин 90 22 10   58 90 10 4   76 

* – за наявності 

5. Теми семінарських занять 

Не передбачено навчальним планом. 

 

5. Теми практичних занять 

6.  

№ з/п Назва теми Кількість годин 
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  Денна  Заочна 

1 Тема № 1 Основні поняття в гештальт-терапії. 1 1 

2 Тема № 2 Стратегія терапевтичних відносин у гештальт-

терапії. 

2 1 

3 Тема № 3 Теорія SELF, цикл контакту. 1 1 

4 Тема № 4 Уявлення про неврози в гештальті. 1 1 

 Разом 10 4 

 

7. Теми лабораторних  занять 

Не передбачено навчальним планом. 

 

8. Самостійна  робота 

 

До самостійної роботи відноситься: 

– підготовка до лекцій, практичних, семінарських занять; 

 – написання рефератів, ессе; 

 - Самостійна робота з літературою 

 - Підготовка до групових занять 

 

№ з/п Назва теми Кількість годин 

  Денна  Заочна 

Тема 1 Тема № 1 Основні поняття в гештальт-терапії. 7 9 

Тема 2 

Тема № 2 Стратегія терапевтичних відносин у 

гештальт-терапії. 

7 10 

Тема 3 Тема № 3 Теорія SELF, цикл контакту. 8 9 

Тема 4 Тема № 4 Уявлення про неврози в гештальті. 7 9 

Тема 5 

Тема № 5 Психосоматичні розлади з позицій 

гештальт-підходу. 

7 9 

Тема 6 Тема № 6 Знесивно-компульсивні розлади.  7 9 

Тема 7 Тема № 7 Терапія розладів особистості. 7 9 

Тема 8 

Тема 8. Гештальт-підхід у роботі з порушенням 

харчової поведінки. Нервова анорексія, нервова 

булімія.  

8 10 

 Разом 58 74 

 

9. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

 

10. Методи навчання 

Вивчення дисципліни «Основи гештальт-терапії» здійснюється в рамках 

лекційно-семінарської системи й передбачає: 

1. лекційний курс; 

2. семінарські заняття; 

3. практичні заняття. 
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Лекція (лекція-доповідь, лекція-бесіда, лекція-дискусія). В ході лекцій за 

характером логіки пізнання впроваджуються аналітичний, синтетичний, 

індуктивний та дедуктивний методи. За рівнем самостійної розумової діяльності – 

проблемний виклад та частково-пошуковий метод.  

Семінарські заняття, які включають семінари для закріплення і систематизації 

знань, та семінари для вивчення нового матеріалу. За формою проведення - семінар-

бесіда; семінар-обговорення (реферативний), семінар-дискусія, семінар-практикум. 

Практичні заняття, які включають індивідуальне навчально - дослідне 

завдання для закріплення і систематизації знань. 

 

11. Методи контролю 

Поточний контроль складається з: 

1) оцінювання роботи студента впродовж аудиторних занять 

(систематична підготовка до семінарських занять, відповіді на запитання 

викладача, активна участь у дискусіях за темою заняття); 

2) оцінки за виступ в аудиторії із самостійно підготовленою доповіддю за 

темою семінарського заняття (структурованість доповіді, обґрунтованість 

матеріалу, що викладається, зацікавленість слухачів); 

3) оцінки за самостійно підготовлену наукову роботу — реферат за 

вищезазначеними темами: 

–  реферат повинен мати структурований вигляд, план, список літератури. 

Зміст реферату обґрунтований, теоретизований, написаний на основі 

вагомого джерельного матеріалу. Захист реферату на семінарському занятті 

або на консультації, індивідуальному занятті; 

4) тестування або письмової контрольної роботи: 

–  тестування може проводитися з використанням ПК або у паперовому 

вигляді. Студент має продемонструвати знання з усіх розділів та тем курсу; 

–  контрольна робота повинна мати аргументовані та вичерпні відповіді, 

демонструвати володіння термінологією та основними категоріями клінічної 

психології. 

Поточної оцінки можуть бути додані бали за участь студента у науково- 

дослідницькій, пошуковій роботі, олімпіадах та конференціях за даною 

дисципліною. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку (на заочному 

відділенні – іспит); допуск к заліку передбачує мінімум 35 балів, які 

накопичуються у поточнім контролі. 

Підвищення оцінки здійснюється у формі усного опитування або у 

вигляді письмової роботи за всіма темами курсу. 
 

12. Питання для підсумкового контролю 

 

1. Гештальт-підхід і психопатологія. Подібності та відмінності в методології, в 

ставленні до інтервенцій, в тактиках роботи з клієнтом / пацієнтом. 

2. Принципи гештальт-терапії в клінічній практиці: діагностика в гештальт-

терапії. 
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3. Поняття про клієнт-терапевтичних відносинах на прикладі порівняння 

практики гештальт-терапії та психіатрії. 

4. Клінічна діагностика організації функціонування особистості в гештальт-

терапії. 

5. Психосоматичні розлади в теорії гештальт-терапії. Основні стратегії 

роботи. 

6. Стратегії роботи в гештальт-терапії з посттравматичним стресом. 

7. Нарцисичний процес. Його особливості. Ставлення до терапевта при 

нарцисизмі. Відмінності в діалогічних аспектах поведінки терапевта в роботі з 

нарциссически-організованою особистістю і обсессивное клієнтом. 

8. Афективні розлади. Суїцидальна поведінка. 

9. Психотические розлади. Робота з клієнтом психотичного рівня організації 

особистості і з клієнтом, що виявляє ознаки психотичного розладу в гештальт-

підході. 

10. Феноменологія обссесівно-компульсивного розладу і техніки роботи з 

інтроектамі. 

11. Основні стратегії роботи з залежностями в гештальт-терапії. 

12. Відмінності стратегії гештальт-терапевта при роботі з невротичними, 

прикордонними, і психотичними розладами. 

13. Прикордонні і нарциссические розлади. Особливості побудови 

терапевтичних відносин. 

14. Невротичні розлади. Залежності. Співзалежних поведінку. Особливості 

побудови терапевтичних відносин. 

15. Моделі гештальт-терапії при роботі з особами, які страждають 

різноманітними психічними розладами. 

16. Гештальт-терапія в роботі з клієнтами, страждаючими різними формами 

депресій: стратегії і методи роботи. 

17. Стратегії роботи гештальт-терапевта з тривожно-фобічні розлади: панічні 

атаки, фобії, обсесивно-компульсивний розлад. 

18. Гештальт-терапія в роботі з психозами. Поєднання гештальт-терапії і 

психіатричного лікування. 

19. Застосування гештальт-підходу в роботі з травматичним досвідом. 

20. Робота з клієнтами прикордонної організацією. 

21. Робота з біполярним розладом. 

22. Гештальт-підхід в роботі з порушенням харчової поведінки. Нервова 

анорексія, нервова булімія. 

23. Гештальт-підхід в роботі з розладами особистості 

 

13. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Поточний контроль  Підсумковий 

контроль 

Залік 

Сума 

по темам дисципліни   

40 60 100 
 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
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Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
85-89 В 

добре  
75-84 С 

70-74 D 
задовільно  

60-69 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

 
13. Методичне забезпечення 

1. Навчальні посібники 

2. Лекційний матеріал 

 

14. Рекомендована література 

Основна 
 

 
1. Абдулова І.Г., Доленко Г.М. Можливості гештальт-терапії при роботі з 

прикордонними розладами особистості//Проблеми сучасної науки та освіти - 

2016. - № 34 (76). - С.110-114.  

2. Богомолов В. Замітки про нарцисизм і не тільки 

http://www.sspp.ru/index.php?module=subjects&func=viewpage&pageid=13 20. 

Вертгеймер М. О гештальттеорії//Хрестоматія з історії психології. Вид-во 

МДУ, 1980.- С.84-99.  

3. Гінгер С. Що таке Гештальт? Двадцять базових понять. Інститут Гештальт-

терапії, 1996 - 41с.  

4. Гінгер С.Гештальт: мистецтво контакту. Новий оптимістичний підхід до 

людських відносин. Логос Прес, 2002. - 320с.  

5. Гінгер С., Гінгер А. Гештальт - терапія контакту. СпецЛіт, 2001.- 287с.; М.: 

Вид-во Гіль-Естель, 2016. - 318с.  

6. Демидова Т.А., Сойко В.В. Принципи роботи з психічною травмою в 

гештальт-підході//Таврійський журнал психіатрії - 2014. - Т.18. - № 3 (68). - 

М.23-29.  

7. Кернберг О. Важкі розлади особистості: Стратегії психотерапії. Клас, 2000. - 

464с.  

8. Клаус К. Шизофренія, що починається. Досвід гештальт-аналізу марення. 

Грифог, 2015. - 316с.  

9. Кохут Х. Відновлення самості. Когіто-Центр, 2002. - 316с.  

10. Кулаков С.А. Основи психосоматики. Мова, 2005. - 288с.  



 14 

11. Лебедєва Н.М., Іванова Є.А. Подорож до гештальту: теорія і практика. - СПб.: 

Мова, 2004. - 560с.; 2013 - 560с. 

12. Немиринський О.В. Сімптом і контакт. Клінічні аспекти гештальт-терапії. - 

М.: МІГТиК/ІОІ, 2015. - 294с.  

13. Перлз Ф. Практикум з гештальттерапії. Вид-во Інституту психотерапії, 2000. - 

240с.  

14. Перлз Ф. Гештальт-підхід. Свідок терапії. Інститут Психотерапії, 2003. - 224с.  

15. Перлз Ф., Гудмен П. Теорія гештальт-терапії/пров. з англ.- М.: Інститут 

загальногуманітарних досліджень, 2004. - 379с.; 2010 - 320с.  

16. Перлз Ф. Его, голод і агресія. Сенс, 2000; 2005. - 358с.  

17. Франчесетті Дж. Панічні атаки. Гештальт-терапія в єдності клінічних та 

соціальних контекстів. МІГТиК, 2014. - 264с.  

18. Калітєєвська Є.Діагностика в гештальт-терапії http://gestalt.dp.ua/index/0-201  

19. Кернберг Отто Ф. Нарцисичні відносини. два випадки з клінічної практики 

https://psychoanalysis.by/2019/11/18/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1

%8C%D1%8F-%D0%9E%D1%82%D1%82%D0%BE-

%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3-

%D0%9D%D0%90%D0%A0%D0%A6%D0%98%D0%A1%D0%A1%D0%98%

D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%95/ 

20. Кернберг Отто Ф. Важкі особистісні розлади. Стратегії психотерапії. 

https://www.litmir.me/br/?b=48508  

21. Моховиков О.М. Психічний біль: природа, діагностика та принципи гештальт-

терапії 27. http://sspp.ru/index.php?module=subjects&func=viewpage&pageid=17  

22. Ненсі Мак-Вільямс. Психоаналітична діагностика. Вид.: Клас, 2015 Погодін 

І.А. Гештальт-терапія в роботі з психічною травмою: діалогово-

феноменологічна модель//Консультативна психологія та психотерапія - 2009. - 

№ 4. - С.75-97.  

23. Робін Ж.-М. Фігури гештальту https://www.psychol-ok.ru/lib/robine_j-

m/gt/gt_03.html  

24. Третяк Л.Л. Гештальт-підхід у терапії обсесивних розладів 

https://www.gestalt.lv/pdf/%D0%B3%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%

BB%D1%8C%D1%82-

%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D0%B2-

%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%B8-

%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D

0%BD/  

25. Хензелер X. Теорія нарцисизму//Енциклопедія глибинної психології. MGM-

Interna, Т.1. - 1998. - С.463-482.  

26. Хломов Д.М. Гештальт-терапія//В зб.: Основні напрямки сучасної 

психотерапії. Когіто-центр, 2000. - С.343-371.  

27. Хломов Д. Динамічна концепція особистості в гештальт-терапії//Гештальт-96. 

Сб. Доль. Московського Гештальт-Інституту. - М., 1996. - С.46-52.  

28. Хломов Д. Індивідуальна історія нарцисизму//Гештальт-97. - М., 1997. - С.24-

28.  

29. Франчесетті Дж. Від індивідуальних симптомів до полів психопатології. 

https://vitaliyeliseev.com/library/allarticles/gianni-franceshetti2/  

30. Франчесетті Дж.Гештальт-терапія в клінічній практиці. Від психопатології до 

естетики контакту. Під ред. Франчесетті, Рубала і Джечеле.: ІОІ, 2017, 668 с. 

http://gestalt.dp.ua/index/0-201
https://psychoanalysis.by/2019/11/18/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F-%D0%9E%D1%82%D1%82%D0%BE-%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3-%D0%9D%D0%90%D0%A0%D0%A6%D0%98%D0%A1%D0%A1%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%95/
https://psychoanalysis.by/2019/11/18/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F-%D0%9E%D1%82%D1%82%D0%BE-%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3-%D0%9D%D0%90%D0%A0%D0%A6%D0%98%D0%A1%D0%A1%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%95/
https://psychoanalysis.by/2019/11/18/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F-%D0%9E%D1%82%D1%82%D0%BE-%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3-%D0%9D%D0%90%D0%A0%D0%A6%D0%98%D0%A1%D0%A1%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%95/
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