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Колективна монографія присвячена теоретико-
методологічному дослідженню проблеми особистості в 

умовах кризи. Колективом дослідників розглянуто 

найбільш актуальні питання - засади та функціонування 

особистості в умовах кризи; виникнення професійної 

кризи у процесі особистісного та професійного 

становлення особистості; філософсько-психологічні 

проблеми виховання особистості студента в умовах 

кризи вищої освіти, криз студентського віку; соціально-
психологічні особливості адаптації особистості до 

кризи, проблеми внутрішньоособистісного конфлікту як 

кризи гармонізації особистості. 
Рекомендовано для викладачів та студентів 

вищих навчальних закладів, практичних психологів, 

педагогів, соціальних працівників. 
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