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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 
Характеристика дисципліни за 

формами навчання 
денна заочна 

Вид дисципліни  основна 
Мова викладання, навчання та оцінювання українська 
Загальний обсяг кредитів / годин 6/180 
Курс 1, 2  
Семестр 2, 3  
Кількість змістових модулів з розподілом:  5 
Обсяг кредитів 6  
Обсяг годин, в тому числі: 180  

Аудиторні 84  
Модульний контроль 12  
Семестровий контроль -  
Самостійна робота 84  

Форма семестрового контролю залік  
 

2. Метою навчальної дисципліни є формування системи знань про 
тренінг, тренінгові засоби та технології, оволодіння теоретичними, 
методичними засадами тренінгу; засвоєння принципів організації 
тренінгових груп, набуття навичок керівника тренінгових груп.  

Завдання: 
 формування наукових уявлень про теоретичні засади, методологічні 

принципи і психотехнічні особливості застосування тренінгу; 
 підвищення ефективності комунікативної поведінки, впевненості  в собі, 

асертивності студентів; 
 розширення особистісних та професійних ресурсів учасників,  
 вдосконалення навичок взаємодії, партнерських відносин у групі; 
 формування навичок упровадження тренінгових технологій як групових 

форм соціально-психологічного навчання, засобу формування умінь і 
навичок. 

 
3. Результати навчання за дисципліною 
 

Внаслідок опанування змісту навчальної дисципліни «Тренінгові 
практики в психології» у студентів формуються такі навчальні 
компетентності:  
 здатність формулювати думку логічно, доступно, дискутувати,  

обстоювати власну позицію, модифікувати висловлювання відповідно до 
культуральних особливостей співрозмовника; 
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 навички складання та реалізації програми психопрофілактичних та 

просвітницьких дій, заходів психологічної допомоги у формі лекцій, бесід, 
круглих столів, ігор, тренінгів тощо, відповідно до запиту; 

 уміння взаємодіяти емпатійно, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, 
толерантно ставитися до осіб, що мають інші культуральні чи гендерні та 
вікові особливості; 

 здатність демонструвати навички командної роботи у процесі вирішення 
фахових завдань; 

 уміння демонструвати відповідальне ставлення до професійного 
самовдосконалення, навчання та саморозвитку; 

 здатність демонструвати соціально відповідальну та свідому поведінку, 
слідувати гуманістичним та демократичним цінностям; 

 уміння складати та реалізовувати програму заходів профілактики та 
подолання  проблем особистісно-професійного розвитку фахівців. 

 
 
4. Структура навчальної дисципліни 

 
Тематичний план  

 
Назва змістових модулів, тем 

У
сь

ог
о 

Розподіл годин між видами робіт 
Аудиторна: 

С
ам

ос
ті

йн
а 

Л
ек

ці
ї 

С
ем

ін
ар

и 

П
ра

кт
ич

ні
 

Л
аб

ор
ат

ор
ні

 

Ін
ди

ві
ду

ал
ьн

і 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Змістовий модуль 1. Загальні теоретичні й методичні основи 
проведення тренінгу 

Тема 1. Психологічний тренінг: 
поняття, історія, принципи 

2 2      

Тема 2. Психологічний зміст взаємодії 
в тренінговій групі 

6 2  4    

Тема 3. Методологічні засади 
організації тренінгу 

20 2  4   14 

Модульний контроль 2  
Разом 30 6  8   14 

Змістовий модуль 2. Організація психологічного тренінгу 
 
Тема 1. Компоненти тренінгу 16 2     14 

Тема 2. Стандарти тренінгової роботи 
та індивідуальний стиль тренера 

6 2  4    
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Тема 3. Види тренінгових груп 6 2  4    
Модульний контроль 2  

Разом 30 6  8   14 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Змістовий модуль 3. Основи тренінгу особистісного зростання 
Тема 1. Практичні засади тренінгу 
особистісного зростання 

12   4   8 

Тема 2. Технології ТОЗ 14   8   6 
Модульний контроль 2  

Разом 28   12   14 
Змістовий модуль 4. Практики Т-груп і раціонально-емотивної  

поведінкової терапії 
Тема 1. Практика проведення Т-груп 4   4    
Тема 2. Т-групи: дослідження 
міжособистісних відносин 

12   4   8 

Тема 3. Практики РЕПТ у 
тренінговому процесі 

14   8   6 

Модульний контроль 2       
Разом 32   16   14 

Змістовий модуль 5. Процедури гештальт- та арттерапевтичних груп 
 у тренінговій практиці 
Тема 1. Практика і процедури 
гештальттерапевтичних груп 

16   8   8 

Тема 2. Основи арттерапії в 
тренінговій групі 

14   8   6 

Модульний контроль 2       
Разом 32   16   14 

Змістовий модуль 6. Практики тренінгу вмінь 
 
Тема 1. Техніки та прийоми тренінгу 
впевненості в собі 

14   8   6 

Тема 2. Нейтралізація негативних 
емоцій 

12   4   8 

Модульний контроль 2       
Разом 28   12   14 

Усього 180   72   84 

 
5. Програма навчальної дисципліни 
 
 

Змістовий модуль 1.  
Загальні теоретичні й методичні основи проведення тренінгу 
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Тема 1. Психологічний тренінг: поняття, історія, принципи  
 Поняття тренінгу. Тренінг як один з видів активного навчання. Тренінг як 
метод зміни поведінкового стереотипу людини. Тренінг як засіб 
цілеспрямованої зміни групи. Принципи тренінгу. 

Основні поняття теми: 
Тренінг, стереотип, активність, дослідницька позиція, усвідомленість 
поведінки, партнерське спілкування 
  

Тема 2. Психологічний зміст взаємодії в тренінговій групі  
Групові норми. Єдність і конкуренція в групі. Типи лідерства та групові ролі. 
Взаємодія тренера і групи. Взаємозв’язок мети тренінгу та структури групи.  

Основні поняття теми: 
Групові норми, згуртованість, психологічний опір, стадії розвитку групи, 

мета 
Практичні заняття 1-2. Основи тренінгу комунікативних навичок 
 

Тема 3. Методологічні засади організації тренінгу  
Підготовка і проведення тренінгу. Зміст, план ведення занять. Керівництво 
роботою учасників. Стимулювання активності групи. Сигнали та сигнальні 
рухи. Театралізовані ритуали в тренінговій роботі. 
 

Основні поняття теми: 
Завдання тренінгу, рефлексія завдання, групова активність, установки 
учасників, уміння, навички 
 
Практичні заняття 3-4. Техніки тренінгу комунікативних навичок 
 

Змістовий модуль 2.  
Організація психологічного тренінгу 

 
Тема 4. Компоненти тренінгу  

Мінілекції. Групова дискусія як засіб дослідження прийняття рішень групою. 
Мозковий штурм. Структуровані та рухові вправи. Психомалюнок. 
Тестування. Рольова гра та метод психодрами. Музика в тренінгу. 

Основні поняття теми: 
Структурована дискусія, вправи, рольова гра 
 

Тема 5. Стандарти тренінгової роботи та індивідуальний стиль  
тренера  

Вимоги до особистості тренера. Етичні проблеми тренінгової роботи. Види 
тренерської компетентності. Контекстуальна компетентність. Технічна 
компетентність. Комунікативна компетентність. Адаптивна компетентність. 
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Основні поняття теми: Компетентність, конфіденційність, ненанесення 
шкоди, відповідність мети змісту тренінгу, робота з особистістю, робота з 
групою 

 
Практичні заняття 5-6. Організація тренінгу комунікативних навичок 
 

Тема 6. Прикладні знання і техніки, необхідні ведучому  
Прийоми активізації і управління увагою (звернення по імені, несподіваний 
поворот, звернення до актуальних проблем). Практика використання 
запитань. Техніки активного слухання (дивіться, реагуйте, запитання на 
розуміння, перефразування, увага до почуттів). Мовлення як засіб передачі 
інформації. Мовні повідомлення. Невербальна комунікація. 

Основні поняття теми: 
Активне слухання, перефразування, уточнення, відкриті запитання, закриті 
запитання, повідомлення, комунікативна конгруентність. 
 
Практичні заняття 7-8. Тренінг комунікативних навичок: підведення 
підсумків 
 

Змістовий модуль 3.  
Основи тренінгу особистісного зростання 

  
Практичні заняття 9-10. Практичні засади тренінгу особистісного зростання 
Практичні заняття 11-12. Технології тренінгу особистісного зростання 
Практичні заняття 13-14. Техніки трансактного аналізу в тренінгу 
особистісного зростання. 
 
 

Змістовий модуль 4.  
Практики Т-груп і раціонально-емотивної поведінкової терапії 

 
Практичні заняття 15-16. Практика проведення Т-груп. 
Практичні заняття 17-18. Т-групи: дослідження міжособистісних відносин. 
Практичні заняття 19-20. Практики раціонально-емотивної поведінкової 
терапії у тренінговому процесі 
Практичні заняття 21-22. Основні прийоми РЕПТ. 
 

Змістовий модуль 5.  
Процедури гештальт- та арттерапевтичних груп у тренінговій практиці 

 
Практичні заняття 23-24.  Прийоми і процедури гештальттерапевтичних 
груп   
Практичні заняття 25-26. Практики гештальт-груп  
Практичні заняття 27-28. Основні процедури арттерапії в тренінговій групі 
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Практичні заняття 29-30. Практика використання метафоричних карт у 
процесі тренінгу 
 

Змістовий модуль 6.  
Практики тренінгу вмінь 

 
Практичні заняття 31-32. Тренінг впевненості в собі: практика проведення 
Практичні заняття 33-34. Техніки та вправи тренінгу впевненості в собі 
Практичні заняття 35-36. Прийоми нейтралізації сумнівів і страхів 
 
 
6. Контроль навчальних досягнень 

 
6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 
 

Вид діяльності студента 

М
ак

си
ма

ль
на

 к
-с

ть
 

ба
лі

в 
за

 о
ди

ни
цю

 Модуль 
1 

Модуль 
2 

Модуль 3 Модуль 4 Модуль 5 Модуль 6 

кі
ль

кі
ст

ь 
од

ин
иц

ь 
ма

кс
им

ал
ьн

а 
  

кі
ль

кі
ст

ь 
ба

лі
в 

кі
ль

кі
ст

ь 
од

ин
иц

ь 
ма

кс
им

ал
ьн

а 
  

кі
ль

кі
ст

ь 
ба

лі
в 

кі
ль

кі
ст

ь 
од

ин
иц

ь 
ма

кс
им

ал
ьн

а 
  

кі
ль

кі
ст

ь 
ба

лі
в 

кі
ль

кі
ст

ь 
од

ин
иц

ь 
ма

кс
им

ал
ьн

а 
  

кі
ль

кі
ст

ь 
ба

лі
в 

кі
ль

кі
ст

ь 
од

ин
иц

ь 
ма

кс
им

ал
ьн

а 
  

кі
ль

кі
ст

ь 
ба

лі
в 

кі
ль

кі
ст

ь 
од

ин
иц

ь 
ма

кс
им

ал
ьн

а 
  

кі
ль

кі
ст

ь 
ба

лі
в 

Відвідування лекцій 1 3 3 3 3 - - - - - - - - 
Відвідування практичних 
занять 

1 4 4 4 4 6 6 8 8 8 8 6 6 

Робота на практичному 
занятті 

10 4 40 4 40 6 60 8 80 8 80 6 60 

Виконання завдань для 
самостійної роботи 

5 1 5 1 5 2 10 2 10 2 10 2 10 

Виконання модульної 
роботи 

25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 

Разом  77  77  101  123  123  101 
Максимальна кількість балів: 502 
Розрахунок коефіцієнта: 502: 100=5,02 

 
6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 

 
Змістовий модуль 1. 

Загальні теоретичні й методичні основи проведення тренінгу 
 

Тема 3. Методологічні засади організації тренінгу – 14 год. 
Ознайомившись із методологічними засадами організації тренінгу, скласти 
власний конспект тренінгу  – 5 балів.  
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Змістовий модуль 2.  
Організація психологічного тренінгу 

 
Тема 4. Компоненти тренінгу  –14 год. 

Опанувавши зміст компонентів тренінгу, створіть щонайменше п’ять варіантів 
відомої вам вправи, відповідно до мети і завдань запропонованого Вами тренінгу 
– 5 балів. 
 

Змістовий модуль 3. 
Основи тренінгу особистісного зростання 

 
Тема 7. Практичні засади тренінгу особистісного зростання – 8 год. 

Розробіть власний структуру тренінгу особистісного зростання, із вказівкою мети, 
завдань, вправ, їх тривалості - 5 балів 
 

Тема 8. Технології ТОЗ – 6 год. 
Доберіть вправи для одного заняття тренінгу особистісного зростання, відповідно 
до мети, поясніть їхній вибір - 5 балів. 

 
Змістовий модуль 4. Практики Т-груп і раціонально-емотивної 

поведінкової терапії 
 

Тема 10. Т-групи: дослідження міжособистісних відносин –  8 год. 
Провести експеримент: визначити мету і змінювати власну поведінку в одній 
із життєвих сфер протягом 10 днів. Зробити письмовий аналіз по закінченню 
експерименту: переваги нової поведінки, її обмеження, відчуття і емоції, що 
виникали, можливі подальші дії – 5 балів. 

 
Тема 11. Практики РЕПТ у тренінговому процесі – 6 год. 

Провести виявлення ірраціональних уявлень, записати результати практики 
використання копінг-карток – 5 балів   

 
Змістовий модуль 5. 

Процедури гештальт- та арттерапевтичних груп у тренінговій практиці 
 
Тема 12. Практика і процедури гештальттерапевтичних груп - 8 год 
Доберіть 5 вправ гештальт-груп для тренінгу особистісного зростання. – 5 
балів. 
Тема 13. Основи арттерапії в тренінговій групі - 6 год 
Доберіть музичні композиції для супроводу вправ на заняттях тренінгу, 
окресліть випадки застосування – 5 балів. 
 

Змістовий модуль 6. 
Практики тренінгу вмінь 
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Тема 14. Техніки та прийоми тренінгу впевненості в собі - 6 год 
Проаналізуйте власну практику застосування методів тренінгу впевненості в 
собі, вкажіть переваги і обмеження, які ви виявили – 5 балів. 
Тема 15. Нейтралізація негативних емоцій - 8 год 
Розробіть план міні-тренінгу, спрямованого на корекцію негативних емоцій 
для певної групи споживачів – 5 балів. 

 
Критерії оцінювання самостійної роботи 
  

Кількість балів за роботу під час виконання самостійної роботи 
залежить від дотримання таких критеріїв: 

  
- своєчасність виконання навчальних завдань1б;  
- повний обсяг їх виконання1б;  
- якість виконання навчальних завдань 2 б;  
- творчий підхід у виконанні завдань1б.

 
 
6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 
Модульні  контрольні роботи виконуються в письмовій комбінованій формі.  

 
 

Таблиця 6.3.1 
Зміст і критерії оцінювання модульних контрольних робіт 

Змістовий блок і його призначення Форма Максимальна 
кількість балів 

Перший (визначення якості 
володіння базовими поняттями) тести  15 

Другий (виявлення здатності до 
аналізу, синтезу, конкретизації й 
узагальнення змісту навчальної 
дисципліни) 

запитання, що 
передбачає  
розгорнуту 
відповідь 

4 

Третій (встановлення спроможності 
до застосування знань на практиці) 

психологічна 
задача 

6 

 
6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 

Семестровий контроль проводиться у вигляді заліку. 
6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю. 

Не передбачено навчальним планом. 
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6.6. Шкала відповідності оцінок 

Оцінка Кількість балів 
Відмінно 100-90 
Дуже добре 82-89 
Добре 75-81 
Задовільно 69-74 
Достатньо 60-68 
Незадовільно 0-59 

 



7. Навчально-методична картка дисципліни 
Навчально-методична картка дисципліни «Тренінгові практики в психології» для студентів  

спеціальності 053 Психологія  
Разом: 180 год., лекції – 12 год., практичні заняття – 72 год., модульний контроль – 12 год., самостійна робота – 84 год.  

 
Модулі Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 

3 
Змістовий модуль 4 Змістовий модуль 5 Змістовий модуль 6 

Назва  
модуля 

Загальні теоретичні й 
методичні основи 

проведення тренінгу 

Організація 
психологічного 

тренінгу 

Основи тренінгу 
особистісного 

зростання 

Практики Т-груп і 
раціонально-

емотивної 
поведінкової 

терапії 

Процедури гештальт- 
та арттерапевтичних 

груп у тренінговій 
практиці 

Практики тренінгу 
вмінь 

К-ть  
балів за модуль 

77 балів 77 балів 101 бал 123 бали 123 бали 101 бал 

Теми  
лекцій 

1. Психологічний 
тренінг: поняття, історія, 
принципи (1 бал) 
2. Психологічний зміст 
взаємодії в тренінговій 
групі (1 бал) 
3. Методологічні засади 
організації тренінгу (1 
бал) 

4. Компоненти 
тренінгу (1 бал) 
5. Стандарти 
тренінгової роботи та 
індивідуальний стиль 
тренера (1 бал) 
6. Види тренінгових 
груп 
(1 бал) 

    

Кількість 
 балів 

3 бали 3 бали     
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Теми  
практ. 
занять  

1-2. Основи тренінгу 
комунікативних навичок  
(22 б.) 
3-4. Техніки тренінгу 
комунікативних навичок 
 (22 б.) 
 

5-6. Організація 
тренінгу 
комунікативних 
навичок 
 (22 б.) 
7-8. Тренінг 
комунікативних 
навичок: підведення 
підсумків  
 (22 б.) 
 
  

9-10. Практичні 
засади тренінгу 
особистісного 
зростання (22 б.) 
11-12.Технології 
ТОЗ (22 б.) 
13-14. Техніки ТА в 
тренінгу 
особистісного 
зростання (22 б.) 
 

15-16. Практика 
проведення Т-груп 
(22 бали) 
17-18. Т-групи: 
практика 
дослідження 
соціальної дійсності  
(22 б.) 
19-20. Практики 
РЕПТ у тренінговому 
процесі (22 б.) 
21-22. Основні 
прийоми РЕПТ  (22 
б.) 

23-24. Процедури і 
прийоми 
гештальттерапевтичних 
груп (22 б.) 
25-26. Практики 
гештальт-груп (22 б.) 
27-28. Основні 
процедури арттерапії в 
тренінговій групі (22 б.) 
29-30. Практика 
використання 
метафоричних карт в 
процесі тренінгу (22 б.) 
 

31-32. Тренінг 
впевненості в собі : 
практика проведення 
22 б.) 
33-34. Техніки та 
вправи тренінгу 
впевненості в собі (22 
б.) 
35-36. Прийоми 
нейтралізації 
негатитвних емоцій 
(22 б.) 
 

Кількість  
балів 44 бали 44 бали 66 балів 88 балів 88 балів 66 балів 

Самост. 
робота 

Конспект тренінгу - 5 
балів 

Варіанти тренінгової 
вправи - 5 балів 

Структура ТОЗ - 5 
балів 

Перелік вправ 
тренінгу - 5 балів 

 

Аналіз практики нової 
поведінки - 5 балів 

Виявлення 
ірраціональних уявлень 

- 5 балів 

Список вправ гештальт-
груп - 5 балів 

Композиції для 
музичного супроводу 

тренінгу - 5 балів  

Аналіз застосування 
методів тренінгу -5 балів 

План міні-тренінгу-5 
балів  

Види  
поточ. 
конт. 

МКР 1 - 25 балів МКР 2 - 25 балів  МКР 3 - 25 балів МКР 4 - 25 балів МКР 5 - 25 балів МКР 6 - 25 балів 

Рейтин-
гові бали 

Загальна кількість балів – 502  
Коефіцієнт для переведення у 100-бальну шкалу – 5,02 

Підсумков
ий 
контроль 

Залік 
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8. Рекомендовані джерела 
 

Основна література: 
1. Долинська Л.В. Тренінг особистісно-професійної зрілості / Л.В. 

Долинська, О.В. Темрук. - К.: Марич, 2010. - 128 с.  
2. Технологія тренінгу / Упоряд.: О. Главник, Г. Бевз/ За заг. ред. 

С. Максименко. — К.: Главник, 2015.- 112 с. 
3. Федорчук В. М. Тренінг особистісного зростання: навч. посібник / 

В. М. Федорчук. - К. : ЦУЛ, 2014. - 250 с.  
 

Додаткова література: 
1. Технології навчання дорослих / упоряд. : О. Главник, Г. Бевз. - К. : 

Главник, 2009. - 128 с.  
2. Петровская Л.А. Общение - компетентность - тренинг. - М.: Смысл, 

2010. – Режим.доступу:http://www.al24.ru/wp-
content/uploads/2014/01/%D0%BF%D0%B5%D1%82_1.pdf 

3. Прутченков А С. Социально-психологический тренинг в школе. - [2-е 
изд., дополн. и перераб.] / А.С. Прутченков. - М.: Изд-во ЭКСМО -
ПРЕСС, 2011. - 640 с. 

4. Психогимнастка в тренинге / под ред. К. Ю. Хрящевой. - СПб.: Речь, 
Институт тренинга, 2012. - 256 с. 

5. Рудестам К. Групповая психотерапия. Психокоррекционные группы: 
теория и практика; пер. с анг. / К. Рудестам.- М.: Прогресс, 2008. -386 с. 

 
 
9. Додаткові ресурси 

1. Психология личности: Словарь-справочник /Под ред. П.П. Горностая, 
Т.М. Титаренко. – К.: Рута, 2014.–320 с.  
2. Климишин О.І. Теорія і методика тренінгу розвитку духовності 
особистості. Навчально-методичний посібник. – Івано-Франківськ: Нова 
Зоря, 2008. – 112 с. – Режим доступу: 
http://www.pu.if.ua/depart/PedagogicalPsychology/resource/fileСамостійна%
20робота%20студентів%20(З.Ф.)/MLI%20Trening.pdf 

 
  

http://www.pu.if.ua/depart/PedagogicalPsychology/resource/fileСамостійна%20робота%20студентів%20(З.Ф.)/MLI%20Trening.pdf
http://www.pu.if.ua/depart/PedagogicalPsychology/resource/fileСамостійна%20робота%20студентів%20(З.Ф.)/MLI%20Trening.pdf
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/ Занотувати за книгою А. Елліса когнітивні техніки РЕПТ, описати 
результати практики оспорювання ірраціональних ідей – 5 балів 

 
1. Психологічні особливості дітей із неповних сімей: 

http://teacher.at.ua/publ/shkilnij_psikholog/psikhologichni_osoblivosti_ditej_iz
_nepovnikh_simej/52-1-0-16779 

2. Столярчук О.А. Психологія сучасної сім’ї: навч. посіб.: 
http://elibrary.kubg.edu.ua/19502/1/O_Stoliarchuk_PSS_IL.pdf 
3. Психологія чоловіків після розлучення: 
http://tabletki.pp.ua/psihologiya/5331-psihologya-cholovkv-pslya-
rozluchennya-psihotipi-cholovkv-scho-vdchuvayut-cholovki-pslya-
rozluchennya.html 

3. П'ять поширених причин розлучення, про які ніхто не говорить: 
http://nv.ua/ukr/style/wness/psychology/vtrata-individualnosti-i-sotsmerezhi-p-
jat-poshirenih-prichin-rozluchennja-pro-jaki-nihto-ne-govorit-1133825.html 

http://teacher.at.ua/publ/shkilnij_psikholog/psikhologichni_osoblivosti_ditej_iz_nepovnikh_simej/52-1-0-16779
http://teacher.at.ua/publ/shkilnij_psikholog/psikhologichni_osoblivosti_ditej_iz_nepovnikh_simej/52-1-0-16779
http://elibrary.kubg.edu.ua/19502/1/O_Stoliarchuk_PSS_IL.pdf
http://tabletki.pp.ua/psihologiya/5331-psihologya-cholovkv-pslya-rozluchennya-psihotipi-cholovkv-scho-vdchuvayut-cholovki-pslya-rozluchennya.html
http://tabletki.pp.ua/psihologiya/5331-psihologya-cholovkv-pslya-rozluchennya-psihotipi-cholovkv-scho-vdchuvayut-cholovki-pslya-rozluchennya.html
http://tabletki.pp.ua/psihologiya/5331-psihologya-cholovkv-pslya-rozluchennya-psihotipi-cholovkv-scho-vdchuvayut-cholovki-pslya-rozluchennya.html
http://nv.ua/ukr/style/wness/psychology/vtrata-individualnosti-i-sotsmerezhi-p-jat-poshirenih-prichin-rozluchennja-pro-jaki-nihto-ne-govorit-1133825.html
http://nv.ua/ukr/style/wness/psychology/vtrata-individualnosti-i-sotsmerezhi-p-jat-poshirenih-prichin-rozluchennja-pro-jaki-nihto-ne-govorit-1133825.html

	3. Психологія чоловіків після розлучення: http://tabletki.pp.ua/psihologiya/5331-psihologya-cholovkv-pslya-rozluchennya-psihotipi-cholovkv-scho-vdchuvayut-cholovki-pslya-rozluchennya.html
	3. П'ять поширених причин розлучення, про які ніхто не говорить: http://nv.ua/ukr/style/wness/psychology/vtrata-individualnosti-i-sotsmerezhi-p-jat-poshirenih-prichin-rozluchennja-pro-jaki-nihto-ne-govorit-1133825.html

