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У навчальному посібнику розглянуті актуальні питання 

психотерапії, надані вказівки по практичному 

опануванню психотерапевтичних методик, навичок і 

прийомів з психотерапії для студентів спеціальності 

«Медична психологія», «Медицина» на додипломному 

етапі освіти, лікарів-інтернів, лікарів-слухачів циклу 

тематичного вдосконалення «Актуальні питання 

психотерапії» на післядипломному етапі. 
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