
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ СУЧАСНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПСИХОТЕРАПІЇ 

 

Кафедра соціальної психології 

 

 «ЗАТВЕРДЖУЮ» 

Ректор інституту 

_______________Херсонський Б.Г. 

« _27_»___травня_______2022 року 

 

СИЛАБУС  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

 

ТЕОРІЯ ПСИХОАНАЛІЗУ 

 

Викладач д.психол.н., проф. Яковенко С.І. 

 

кафедра соціальної психології 

email:kispp@i.ua 

 

 

 

 



2 
 

Вступ 

 

Програму навчальної дисципліни «Теорія психоаналізу» складено 

відповідно до освітньо-професійної програми Клінічна психологія другого 

(магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 053 Психологія.  

Навчальна дисципліна належить до циклу професійної підготовки.  

Статус навчальної дисципліни – обов'язкова. 

Обсяг навчальної дисципліни -   3,0 кредитів ЄКТС.  

Семестровий контроль – залік 

 

Опис навчальної дисципліни 

 

Рівень вищої освіти, 

спеціальність, освітня 

програма, форма 

навчання  

Загальні показники  Характеристика 

дисципліни  

Рівень вищої освіти: 

другий (магістерський)  

 

Навчальна дисципліна: 

“Теорія психоаналізу”  

Лекції: 20 год.  

 

Спеціальність:  

053 Психологія 

 

Семінарські заняття: 

8 год.  

 Цикл: 

професійної 

підготовки  

 

Індивідуальне 

завдання:  

2 год. 

Освітньо-професійна 

програма 

Клінічна психологія 

Статус кредитного 

модуля: обов’язковий  

 

Самостійна робота:  

60 год.,  

у тому числі на 

виконання 

індивідуального 

завдання:  

10год.  

Семестр: ІІІ 

 

Індивідуальне 

завдання:  

Презентація за темою: 

«Здобутки та 

перспективи 

психоаналізу» 

Форма навчання:  

денна  

 

Кількість кредитів 

(годин):  

3,0 (90)  

Вид та форма 

семестрового 

контролю:  

залік 
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1.1. Мета та завдання навчальної дисципліни – метою викладання 

дисципліни є надання теоретичних знань про фізіологічні та нейроні механізми 

психічних процесів, станів та поведінки. 

 

1.2. Основні завдання навчальної дисципліни 

Основні завдання у вивченні дисципліни «Теорія психоаналізу» полягають 

у формуванні у здобувачів складових інтегральної компетентності: здатність 

вирішувати складні завдання і проблеми у процесі навчання та професійної 

діяльності у сфері клінічної психології, що передбачає проведення досліджень 

та/або здійснення інновацій і характеризується невизначеністю умов і вимог. А 

також таких загальних компетентностей: 

1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

2. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

3. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

4. Цінувати та поважати різноманітність та мультикультурність. 

5. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

6. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

 

Фахових компетентностей: 

1. Здійснювати теоретичний, методологічний та емпіричний аналіз 

актуальних наукових та практичних проблем клінічної психології та 

психологічного консультування. 

2. Здатність здійснювати практичну діяльність (консультаційну, 

психотерапевтичну, тренінгову, прогностичну, психодіагностичну та 

іншу залежно від спеціалізації) з використанням науково 

верифікованих методів та технік. 

3. Здатність організовувати та реалізовувати просвітницьку та освітню 

діяльність для різних категорій населення у сфері психології. 

4. Здатність приймати фахові рішення у складних і непередбачуваних 

умовах, адаптуватися до нових ситуацій професійної діяльності. 

5. Здатність оцінювати межі власної фахової компетентності та 

підвищувати професійну кваліфікацію. 

6. Здатність дотримуватися у фаховій діяльності норм професійної 

етики та керуватися загальнолюдськими цінностями. 

7. Здатність самостійно розробляти проекти шляхом творчого 

застосування існуючих та генерування нових ідей. 

8. Здатність розробляти та впроваджувати інноваційні методи 

психологічної допомоги клієнтам у складних життєвих ситуаціях. 

9. Організовувати консультативну взаємодію з клієнтом та групою, 

аналізувати та оцінювати її ефективність. 

10. Орієнтуватись у різних моделях психологічної допомоги та 

адекватно обирати релевантну актуальним завданням психологічної 

практики  

11. Демонструвати розуміння закономірностей функціонування психіки 

у нормі та патології у контексті визначення та розв’язання 

професійних завдань. 
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12. Вміти розробляти стратегію та дизайн  дослідження та/або 

розв’язання актуальної наукової/практичної проблеми у галузі 

клінічної психології. 

13. Вміти встановлювати та підтримувати фахову взаємодію з 

представниками суміжних спеціальностей (лікарями, соціальними 

працівниками, соціальними педагогами тощо). 

Після засвоєння навчальної дисципліни здобувачі мають 

продемонструвати такі результати навчання:  

знати: 

 основні поняття і теоретичні моделі класичного і сучасного психоаналізу; 

 специфіку особливості професійної діяльності психотерапевта; 

 особливості терапевтичного впливу у різних напрямках сучасної 

психотерапії; 

 одержати уявлення про принципи вибору адекватного стилю відносин і 

стратегії психотерапевтичного впливу з урахуванням специфічних для 

пацієнта механізмів психологічних захистів 

вміти: 

 формулювати уявлення про людину в рамках дихотомії 

«норма/патологія»; 

 орієнтуватися на вербальні та невербальні характеристики людини при 

формулюванні відношення до неї; 

 проводити терапевтичне інтерв’ю. 

                 

   2. Структура навчальної дисципліни 

№
 

те
м

и
  

Назва розділів і тем 

Кількість годин 

Всьо

го 

Ауд у тому числі 

Лекції Сем. Інд. С.Р. 

1 Структура 

психоаналітичного 

вчення. Три складові 

частини психоаналізу. 

8 2 2   6 

2 Історія виникнення і 

розповсюдження 

психоаналітичного 

вчення. 

10 4 2 2  6 

3 Основні етапи розвитку 

психоаналізу 

8 2 2   6 

4 «Поворот 20-го року»  12 6 2 2  6 

5 У. Біон, Ф.Александер, 

В.Райх, Ф.Перлз 

8 2 2   6 

6 Організаційні аспекти 

підготовки 

психоаналітика 

8 2 2   6 

7 Основні принципи 

психоаналізу 

8 2 2   6 
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8 Етапи 

психоаналітичного 

процесу 

 

14 6 4 4  8 

9 Психоаналіз в сучасному 

світі 

14 4 2  2 10 

 Всього годин 90 30 20 8 2 60 

 Залік - усний       

 

 

 

Індивідуальне заняття.  

Презентація за темою: «Здобутки та перспективи психоаналізу». Виклад 

матеріалу повинен мати дослідницький характер, містити постановку 

проблеми, узагальнене викладення самостійно опрацьованої літератури та 

фактичних матеріалів, а також висновки автора. 

 

Теми рефератів (додатково): 

1. Життя 3.Фрейда. Культурні і наукові витоки психоаналітичного 

вчення. 

2. Філософські і природничо-наукові підстави фрейдівського світогляду. 

3. Психологічна школа В.Вундта. Психофізіологічна школа Е.Врюкке. 

4. Відкриття несвідомого в дослідженнях істерії і гіпнотизму. 

5. Етапи розвитку психоаналітичного методу. 

6. Головні відкриття 3.Фрейда: динамічне несвідоме, інфантильна 

сексуальність, структура психіки, теорія ваблень. 

7. Індивідуальна психологія А.Адлера. 

8. Аналітична психологія К.Г.Юнга. 

9. Теорія травми народження О.Ранка. 

10. Теорія соціального характеру Е.Фрома. 

11. Історія вітчизняного психоаналізу. 

12. Поняття про психоаналіз як психотерапевтичний метод. ІЗ. Етичні 

принципи психоаналітичної практики. 

14. Місце і значення метапсихології в структурі психоаналітичного 

вчення. Психоаналіз і філософія. 

15. Теорія несвідомого: описовий і динамічний підходи до визначення. 

16. Фундаментальні психоаналітичні концепти: витіснення і захист, 

бажання і ваблення, сновидіння і фантазія, первинний і вторинний 

процеси. 

17. Топічна і структурна модель психіки. 

18. Уявлення про походження неврозів в „дофрейдівській період" 

(Шарко, Жане). 

19. Внесок 3.Фрейда в теорію неврозів. Теорія спокушання, теорія 

травми, теорія ваблень. Фрейдівська класифікація неврозів. 

20. Невротична особа. Конфлікти і психологічні захисти. 
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21. Механізми утворення невротичних симптомів (витіснення, конверсія, 

розщеплювання, дисоціація, зсув афекту, реактивне утворення ...). 

22. Трансферний невроз, як невід'ємна частина психоаналітичного 

процесу. 

23 .Теорія дитячої сексуальності. Стадії розвитку лібідо. 

24. Фіксація і регресія. 

25. Уявлення про інстинкт смерті і його роль в психосексуальному 

розвитку. 

26. Поняття про стадії психосексуального розвитку. Оральна, анальна, 

фалічна стадії. 

27. Едипів комплекс. 

28. Постфрейдівські концепції розвитку. Внесок М. Кляйн, Д. Вінникота. 

А. Фрейд. 

29. Психопатологія раннього віку. 

30. Дофрейдівські уявлення про сновидіння. 

31 Концепція сновидінь з позицій топографічної теорії 3.Фрейда. 

32. Концепція виконання бажання. 

33. Робота сновидіння (згущування, зсув, символізм, вторинна 

переробка). 

34. Основні принципи тлумачення сновидінь. 

35. Ідеї Отто Ранка про символоутворення в роботі сновидіння. А.Адлер, 

Т. Френч, Е.Еріксон про сновидіння. 

36. Колективне несвідоме (Юнг) і „архаїчна спадщина" (Фрейд). 

37. Психоаналітичне і юнгіанське розуміння символіки . 

38. Концепція архетипів. 

39. Критика аналітичної психології з позицій класичного психоаналізу. 

40. Характераналіз В.Райха. 

41. Теорія соціального характеру Е.Фрома. 

42. Концепція неврозів К.Хорні. 

43. Епігенетична теорія Е.Еріксона. 

44. Інтерперсональна теорія Г.С. Саллівана. 

45. Структурна модель психіки і Его-психологія. 

46. Походження Его і його функції. Відмінності між Его і самостю (Его-

психологія, теорія об'єктних відносин, структурний психоаналіз 

47. М.Кляйн і її внесок в теорію розвитку психіки. 

48. Несвідоміфантазії. 

49. Нове в теорії потягів - захистів. 

50. Роль об'єктних відносин у формуванні психічних структур. 

51 Проективна ідентифікація. 

52. Концепція контейнерування В.Біона. 

53. „Гуманізація" психоаналітичного процесу. Роль емпатії і ітроспекції. 

54. О.Кернберг: Его-психологія об'єктних відносин. 

55. Концепція граничних розладів. Дифузна ідентичність. 

56. Культурологічні дослідження Е.Еріксона і М.Міда. 

57. Уявлення. Р.Бенедікт про культури провини і культури сорому. 
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58. Дослідження авторитарної особи (Г.Маркузе, Е.Фромм, О. Ранк). 

Психоаналіз війни (Х.Сигал). 

59. Психоісторичні і психобіографічні дослідження (Фрейд, Абрахам, 

Еріксон). 

61. Уявлення про психоаналітичний сеттінг. 

62.Основне правило психоаналізу. 

63. Психоаналітична психотерапія, відмінності від психоаналізу. 

64. Початок відносин, структуризація перших контактів. 

65. Інформування', роз'яснення, навчання пацієнта. 

66. Оцінка перспектив відносин. Уявлення про робочий альянс. 

67. Структурне інтерв'ю О.Кернберга. Інтерв'ю про прив'язанності. 

68. Прояснення. Конфронтація. Інтерпретація. 

69. Опір і його види. Відіграш зовні. Опрацьовування. 

70. Підстави для завершення психоаналізу. 

71. Історія психоаналітичних досліджень взаємозв'язку між психічною 

подією і соматичною хворобою. 

72. Концепція психосоматичної специфічності і психосоматичної 

діагностики. 

73. Роль соціокультурних моделей виховання в розвитку 

психосоматичної патології. 

74. Проблема витіснення і соматизації. 

75. Конверсійний механізм виникнення хвороби язви шлунку. 

76. Психоаналітичні підходи до дослідження і лікування гіпертонічної 

хвороби (хвороба „виготовлення"), мігрені, нервової анорексії, 

коронарних порушень. 

77. Психоаналітична психотерапія психосоматичних порушень. 

Фокальна терапія по Баллінту. 

78. Характеристика структурних взаємовідносин (Его, Ід, Суперего) у 

психосоматичних хворих. 

79. Критерії вибору між поведінковою і психоаналітичною 

психотерапією. 

80. Підстави для короткочасної і довготривалої психоаналітичної 

психотерапії. 

81. Можливості групової психоаналітичної психотерапії 

психосоматичних хворих. 

82. Класичні уявлення про депресію. 

83. Теорія Фрейда-Абрахама про депресію як наслідок втрати об'єкту. 

84.Об'єктні відносини суїцидентів (симбіотічність, пасивність, мазохізм). 

84. Об’єктні відносини суїцидентів (симбіотичність, пасивність. 

Мазохізм) 

85.Значення об'єктних нарцисичних відносин для розуміння і терапії 

суїцидальних пацієнтів. 

86. Пріоритетність внутрішніх спонук у генезі залежної поведінки. 

87. Психодинамічні функції, що виконують наркотики. 

88. Психічна структура залежної людини. 

89. Залежна поведінка з погляду теорії об'єктних відносин. 
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90. Фрейд про асоціальність, як відіграш в навколишньому світі мазохис- 

тичних і садістичних фантазій. 

91. Відмінності між невротиками і делінквентами в розвитку Я-ідеала і 

формуванні Над-Я. 

92 Історія становлення психоаналітичної педагогіки. Внесок З.Фрейда, 

М.Кляйн, М.Бонапарте. А.Фрейд, М.Балінта. 

 

Методичні рекомендації до написання реферату 

 

Обсяг реферату визначається специфікою досліджуваного питання 

і змістом матеріалів (документів), їх науковою цінністю та практичним 

значенням. Оптимальний обсяг реферату — 10–15 сторінок. Кількість 

використаних джерел від 5 до 15. Реферат має відповідати вимогам до 

оформлення рукопису кваліфікаційної роботи: вступ і висновки в сумі не 

повинні перевищувати 20 % від її загального обсягу; текст подається 

державною мовою та друкується через 1,5 інтервала на одній сторінці 

стандартного аркуша з такими полями: ліве — 30 мм, праве — 10 мм, 

верхнє — 20 мм, нижнє — 20 мм; всі сторінки нумеруються: загальна 

нумерація починається з титульного листа, проте порядковий номер на 

ньому не ставиться. На титульному листі реферату вказуються: офіційна 

назва навчального закладу; прізвище та ініціали автора; повна назва 

теми; прізвище та ініціали викладача, його науковий ступінь і вчене 

звання; місто, де знаходиться навчальний заклад, та рік написання. Після 

титульного листа подається зміст реферату з точною назвою кожного 

розділу і вказуванням його сторінок. Список використаних джерел 

складається з дотриманням загальновизнаних вимог до робіт, що 

готуються до друку. До нього мають бути включені лише безпосередньо 

використані в рефераті праці в алфавітному порядку авторів.  

Тема реферату — це не повторення засвоєного матеріалу лекції або 

семінарського заняття, а самостійне розроблення проблеми, достатньо 

чітко окресленої від інших. Неприпустиме поєднання кількох проблем 

або, навпаки, штучне виокремлення певної частини єдиного питання. 

Важливими критеріями при виборі теми реферату є її актуальність, 

широка джерельна база, наявність необхідного фактичного матеріалу, а 

також достатнє її висвітлення в науково-методичній літературі, що 

передбачає, в першу чергу, ознайомлення із загальною концепцією 

автора праці та його висновками. 

  Структура реферату: титульний аркуш; зміст (план); вступ; 

основна частина; висновки; список використаних джерел; додатки (у 

яких наводяться таблиці, схеми, діаграми тощо); перелік умовних 

позначень.  

У вступі обґрунтовується актуальність теми, її особливості. Також 

необхідно подати аналіз використаних джерел, назвавши при цьому 

авторів, які вивчали таку тематику, визначити сутність основних 

чинників, що вплинули на розвиток явища або процесу, що 
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досліджується, на недостатньо досліджені питання, з’ясувавши причини 

їх слабкої аргументації. 

 Основну частину складають кілька розділів, логічно поєднані між 

собою.  Виклад матеріалу має бути логічним, послідовним, без 

повторень. Слід використовувати синтаксичні конструкції, характерні 

для стилю наукових документів, уникати складних граматичних 

зворотів, незвичних термінів і символів або пояснювати їх відразу, при 

першому згадуванні . Терміни, окремі слова і словосполучення можна 

замінювати абревіатурами і сприйнятливими текстовими скороченнями, 

значення яких зрозуміле з контексту реферату. Неприпустимо 

використовувати цитати без посилання на автора. При цитуванні будь-

якого фрагмента джерела недопустимі неточності. Взагалі, цитатами не 

слід зловживати. Якщо якийсь важливий документ потребує наведення в 

повному обсязі, то краще винести його в додатки. У рефераті необхідно 

визначити і викласти основні тенденції дослідження, підтвердити їх 

найтиповішими прикладами, відобразити сучасні ідеї та гіпотези, 

методики та методичні підходи до вивчення проблеми. Доцільно 

зупинитися на якомусь дискусійному моменті і спробувати 

проаналізувати позиції сторін, приєднавшись до однієї з них, чи 

висловити власну думку на певну проблему та визначити перспективи її 

вирішення. Кожен розділ реферату повинен завершуватись короткими 

висновками, чіткими і лаконічними, де узагальнено оцінки та практичні 

рекомендації. Можна стисло вказати на перспективи подальшого 

дослідження проблеми.  

Реферат оцінюється за такими критеріями: актуальність; наукова та 

практична цінність; глибина розкриття теми, вирішення поставлених 

завдань; повнота використання рекомендованої літератури; 

обґрунтування висновків; грамотність; стиль викладу; оформлення; обсяг 

виконаної роботи; завершеність дослідження. 

 

3.  Методи навчання 

 

В системі вивчення дисципліни використовується комплекс методів 

навчання, побудована на дієвому підході до навчання. А саме: 

 1) методи, які забезпечують опанування навчального предмета (словесні, 

візуальні, практичні, репродуктивні, проблемно-пошукові, індуктивні, 

дедуктивні);  

2)  методи, які стимулюють та мотивують навчально-наукову діяльність ( 

навальні дискусії, проблемні ситуації, професійно-орієнтовані ділові ігри, 

творчі завдання, пошук і дослідження, експерименти тощо); 

3) методи контролю і самоконтролю (опитування, залік, індивідуальні 

завдання, питання для самоконтролю). 

Організаційними формами наведених вище методів навчання є лекції, 

семінарські заняття, індивідуальне завдання, залік. 

 Особливо зміцнюється творчо-пошукова самостійність здобувачів, 

застосовується проблемне та інтерактивне навчання з використанням 
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комп’ютерних систем. Під час такого освітнього процесу здобувач може 

комунікувати з викладачем он-лайн, вирішувати творчі, проблемні завдання, 

моделювати ситуації, включаючи аналітичне і критичне мислення, знання, 

пошукові здібності. 

 

4. Оцінювання результатів навчання 

 

Обов'язковою умовою успішного складання семестрової атестації є 

виконання індивідуального завдання протягом викладання дисципліни. 

Семестрова атестація проводиться у вигляді усного заліку. Для оцінювання 

результатів навчання застосовується 100-бальна шкала оцінювання.  

 

Сума балів Оцінка 

ECTS 

Національна оцінка 

90-100 зараховано Відмінно 

82-89 Дуже добре (вище середнього 

рівня з кількома помилками) 

74-81 Добре (в загальному правильна 

робота з певною кількістю грубих 

помилок) 

64-73 Задовільно (непогано, але зі 

значною кількістю недоліків) 

60-63 Задовільно (задовольняє 

мінімальні критерії) 

35-59 не зараховано Незадовільно (із можливістю 

повторного складання) 

1-34 Незадовільно (із обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни) 

 

5. Питання до заліку 

1. Обставини появи психоаналізу. Фрейд, Брейер, Шарко, Бернгейм. 

2. Психоаналітичне розуміння виникнення неврозів: витіснення, Едипів 

конфлікт, роль ранніх відносин з матір'ю. 

3. Основні особистісні організації: типи відносин, страху, клінічні прояви. 

4. Явище перенесення і контр-перенесення в психоаналітичної техніці. 

5. Значення Едипової стадії для психічного розвитку. 

6. Ключові поняття психоаналізу. 

7. Ідеальні цілі в психоаналізі: історична і теоретична перспективи. 

8. Роль батька в психічному розвитку з позицій психоаналізу. 

9. Роль матері в психічному розвитку з позицій психоаналізу. 

10. Внесок М.Кляйн в сучасний психоаналіз, поняття об'єктних відносин. 

11. Сновидіння в психоаналізі: механізм утворення, значення, 

використання в клінічній практиці. 

12. Структура Едипової стадії розвитку, можливі шляхи вирішення та 

фіксації. 

13. Поняття негативного нарцисизму і його клінічні прояви. 

14. Внутрішня психічна реальність: аспекти формування, пристрій, 

можливості спостереження 
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15. Психологічна сепарація і її значення для розвитку. 

16. Психосексуальний розвиток. Невроз і перверсія. 

17. Економічний, топографічний і динамічний принципи в 

психоаналітичної метапсихологии. 

18. Опір як психоаналітичний феномен. 

19. Класичні випадки і роботи Фрейда: основний зміст і значення. 

20. Топографічна і структурна моделі психічного апарату. 

21. Основні принципи психоаналітичного навчання. Небезпека "дикого" 

психоаналізу. 

22. Природа і зміст симптому в психоаналітичної клініці. 

23. Дитячий психоаналіз: етапи розвитку та специфіка роботи. 

24. Випадок маленького Ганса: класичні та сучасні інтерпретації. 

25. Правила і сеттинг в психоаналітичному дискурсі. 

26. Основні школи психоаналізу. Неофрейдізм. 

27. Формування характеру в світлі психоаналітичної теорії. 

28. Спостереження за немовлятами за методом Естер Бик. 

29. Прикладний психоаналіз. Демонстрація можливостей на прикладі. 

30. Емпіричні дослідження в психоаналізі. 

 

 

6. Рекомендована література 

Основна література: 

1. Анализ фобии пятилетнего мальчика. (Фрейд З. Психология 

бессознательного. – М.: Просвещение, 1989.; Фрейд З. 

Психоаналитические этюды. – Минск.: Беларусь, 1991.) 

2. Бред и сны в «Градиве» Йенсена. (Фрейд З. Бред и сны в «Градиве» 

Иенсена. – Одесса, 1912.; Фрейд З. Художник и фантазирование. – 

М.: Республика, 1995.) 

3. Гринсон Р. Техника и практика психоанализа. М. Когито-центр. 

2003. 

4. Два случая детской лжи. (Из жизни детской души) (Фрейд З. 

Психоаналитические этюды. – Минск.: Беларусь, 1991.) 

5. Интерес к психоанализу. (Фрейд З. Избранное. – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 1998.) 

6. К психологии любовной жизни: I. Об особом типе «выбора 

объекта» у мужчин. (Фрейд З. Очерки по психологии 

сексуальности. – Репринтное издание. – Минск, 1990.) 

7. К психологии любовной жизни: II. Об унижении любовной жизни. 

(Фрейд З. Очерки по психологии сексуальности. – Репринтное 

издание. – Минск, 1990.) 

8. Лакан Ж.  Семинары. Книга 1. Работы Фрейда по технике 

психоанализа. М. Гнозис/Логос 1998 

9. Лейбин В.М. Классический психоанализ. История, теория, 

практика. М. –В., 2001 

10. Линджарди В., МакВильямс Н. Руководство по психодинамической 

диагностике. В 2х т. М.Класс.2019. 
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11. МакВильямс Н. Психоаналитическая психотерапия (Руководство 

практика) М. Ergo. 2016. 

12. МакВильямс, Н.  Психоаналитическая диагностика. М. 2001 

13. Мотив выбора ларца. (Фрейд З. Художник и фантазирование. – М.: 

Республика, 1995.) 

14. Несколько замечаний по поводу понятия «бессознательное». 

(Фрейд З. Основные психологические теории в психоанализе: Сб. 

статей. – М.-Пг.: Гос. изд-во, 1923.) 

15. О «диком» психоанализе. (Фрейд З. Психоаналитические этюды. – 

Минск.: Беларусь, 1991. 

16. О введении в лечение. (Фрейд З. Психоаналитические этюды. – 

Минск.: Беларусь, 1991 

17. О динамике «переноса». (Фрейд З. Психоаналитические этюды. – 

Минск.: Беларусь, 1991.) 

18. О психоанализе. (Фрейд З. Психология бессознательного. – М.: 

Просвещение, 1989.) 

19. О психотерапии. (Фрейд З. Психоаналитические этюды. – Минск.: 

Беларусь, 1991.) 

20. О сновидении. (Фрейд З. Психология бессознательного. – М.: 

Просвещение, 1989.) 

21. Об одном детском воспоминании Леонардо да Винчи. (Фрейд З. 

Психоаналитические этюды. – Минск.: Беларусь, 1991.; Фрейд З. 

Художник и фантазирование. – М.: Республика, 1995.) 

22. Остроумие и его отношение к бессознательному. (Фрейд З. 

Избранное. – М.: Внешторгиздат, 1990.; Фрейд З. Художник и 

фантазирование. – М.: Республика, 1995.) 

23. Положение о двух принципах психической деятельности. (Фрейд З. 

Основные психологические теории в психоанализе: Сб. статей. – 

М.-Пг.: Гос. изд-во, 1923.) 

24. Применение толкования сновидений в психоанализе. (Фрейд З. 

Психоаналитические этюды. – Минск.: Беларусь, 1991.) 

25. Психоаналитический метод Фрейда. (Фрейд З. Психоаналитические 

этюды. – Минск.: Беларусь, 1991.) 

26. Психопатология обыденной жизни. (Фрейд З. Избранное. – М.: 

Внешторгиздат, 1990. Фрейд З. Психология бессознательного. – М.: 

Просвещение, 1989.) 

27. Семейный роман невротиков. (Фрейд З. Художник и 

фантазирование. – М.: Республика, 1995. 

28. Советы врачу при психоаналитическом лечении. (Фрейд З. 

Психоаналитические этюды. – Минск.: Беларусь, 1991.) 

29. Сюжеты сказок в сновидениях. (Фрейд З. Художник и 

фантазирование. – М.: Республика, 1995.) 

30. Томэ Х. Кэхеле Х. Современный психоанализ в 2х т. М.»Прогресс» 

1996.  

31. Тотем и табу. (Фрейд З. «Я» и «ОНО»: Труды разных лет. – Кн. 1. – 

Тбилиси, 1991.) 
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32. Три очерка по теории сексуальности. (Фрейд З. Очерки по 

психологии сексуальности. – Репринтное издание. – Минск, 1990. 

33. Фрагмент анализа истерии. (Случай Доры.) (Фрейд З. Избранное. – 

Ростов-на-Дону: Феникс, 1998.) 

34. Фрейд З. Автопортрет. В кн. З. Фрейд. Сочинения. Т.2. ВЕИП, СПб, 

2006 с. 7 -75 

35. Фрейд З. История психоаналитического движения. Там же, с. 101 – 

167. 

36. Фрейд З. Краткий очерк психоанализа. Там же, с  168- 192.  

37. Фрейд З. Методика и техника психоанализа. В кн. Фрейд З. 

Психоаналитические этюды. с. 41 – 172 Минск, «Попурри» 1999 

38. Фрейд З. Толкование сновидений. – Киев: Здоровье, 1991.) 

39. Художник и фантазирование. (Фрейд З. Художник и 

фантазирование. – М.: Республика, 1995.) 

40. Что ждет в будущем психоаналитическую терапию? (Фрейд З. 

Психоаналитические этюды. – Минск.: Беларусь, 1991.) 


