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Про центр

■ Центр практичної психології «Анкор» почав свою роботу у вересні 2002 року. 

За цей час був накопичений досвід в області освітніх послуг, надання 

психологічної допомоги, проведення тренінгів.

■ Близько трьох років фахівці центру проводять виробничу практику для 

студентів, навчальні програми, розраховані на студентів психологічних і 

педагогічних вузів, початківців психологів-практиків та інших фахівців, що 

бажають розширити сферу своєї професійної компетенції.

■ Центром "Анкор" були розроблені і впроваджені в практику авторські 

програми по роботі з дітьми, підлітками, сім'ями.



Керівник центру

■ Фролова Тетяна Василівна, професійний психолог, доктор філософії в галузі 

психології, тренер першого ступеня Московського Інституту Гештальту і 

Психодрами. Закінчила Національний університет імені Тараса Шевченка, 

кафедру психології.

■ З центром співпрацюють психологи високого класу, що займаються практичною 

діяльністю.



Робота з сімейною парою
На практиці ми розбирали алгоритм роботи з сімейною парою.

1. Встановлення контакту з парою.

2. Збір інформації («Коли почалися проблеми?», «Що цьому 
передбачало?», «В яких конкретних ситуаціях виявляються ці 
проблеми?»).

3. «Що кожен привносить у створення конфліктної ситуації?» 
(розподіл відповідальності).

4. «Які очікування один від одного в їх відносинах у них є? Чи 
можуть вони їх задовольнити? Як?» 

5. «Що кожен готовий вкладати для налагодження відносин?»

6. Усвідомлення бажаного результату.

7. Відповідь на питання: «Який результат ви хочете отримати від 
нашої роботи?»

8. Вироблення альтернативних рішень («Що ще ми могли б зробити 
з цього приводу?»). 

9. Узагальнення результатів нашої роботи з парою.



Символдрама
■ Також познайомилися з Символдрамою та навчилися її 

застосовувати у роботі з сімейною парою.

■ Символдрама - один із напрямів сучасної психоаналитично

орієнтованої психотерапії. Метафорично символдраму можна 

назвати “психоаналізом за допомогою образів”. 

■ Основним завданням символдрами є перетворення фантазії у 

форму образів на вільну або задану психотерапевтом тему 

(мотив). Психотерапевт виконує при цьому супроводжувальну 

функцію.



Пісочна терапія
■ Познайомилися з «Пісочною терапією».

■ Сьогодні одним з найбільш популярних методів 

психологічної допомоги дітям є пісочна терапія. 

Завдяки цьому відносно новому методу, у дитини 

розвивається здатність до самовираження і творчого 

сприйняття світу. Пісочна терапія допомагає 

розвивати у дітей пам’ять, увагу і просторову уяву.

■ Створюючи свій, неповторний світ на піску за 

допомогою різноманітних фігурок, малюк передає 

нам всі свої фантазії і переживання. Пісочна терапія 

також сприяє розвитку наступних навичок:

– Формування комунікативних навичок;

– Поліпшення пам’яті, уваги та образного мислення;

– Розвиток дрібної моторики рук;

– Позбавлення від тривог і страхів.



Робота з метафоричними картами
■ Було дуже цікаво поближче познайомитися з 

метафоричними картами та зрозуміти, як з ними 

працювати. Ми навчилися застосовувати метафоричні 

карти у роботі з сімейною парою.

■ Метафоричні асоціативні карти (скорочено МАК) — це 

набір зображень завбільшки з гральну карту або листівку, 

що зображають людей, їх взаємодії, життєві ситуації, 

пейзажі, тварин, предмети побуту, абстрактні 

зображення.

■ Представлені на картах образи стають 

видимою метафорою наших цінностей, страхів, бажань а

бо пов’язаних асоціативно з нашим внутрішнім досвідом. 

Важливо, що кожен може уявити і відчути щось своє.

■ МАК відносять до проективних методик, що підіймають з 

глибини нашої підсвідомості несвідомі враження, які 

визначають нашу реакцію на ті чи інші життєві ситуації.



Тест «6 малюнків»
■ Проводили в парах тест «6 малюнків»

■ Одним з інструментів психічної діагностики з 

використанням клінічного онтопсихологічного методу є 

проективний тест шести малюнків. Для кожного 

малюнка задається свій предмет зображення, який 

суб'єкт може виконати на власний розсуд, 

дотримуючись тільки вільного прояву фантазіі. 



Тренінг

■ Був проведений тренінг під час практики, який 

спрямований на поглиблення знань батьків з питань 

виховання дітей, дати батькам можливість 

поділитися своїм досвідом сімейного виховання і 

підвести їх до аналізу особистого педагогічного 

досвіду; підвищувати психолого–педагогічну 

компетентність батьків у питаннях дитячо–

батьківських стосунків.



Майстер-клас для батьків «Формула 
щастя» 

■ Також був проведений майстер-клас для батьків.

■ Мета: Розширення внутрішніх ресурсів саморегуляції батьків, 

актуалізація уявлень про стрес, а також пошук ресурсів, як 

способу управління стресовою ситуацією.

■ Завдання: Надати можливість пошуку та актуалізації внутрішніх 

ресурсів як способу протистояння несприятливого впливу 

зовнішніх факторів навколишнього середовища.



Психодіагностична програма

■ Метою психодіагностичної програми був

комплексний аналіз кандидата в помічники 

психолога Центру практичної психології 

«Анкор» за висунутими компонентами. 

■ Досліджуваний: жінка 25-30 років.

■ Форма проведення – індивідуальна.

■ Час – 1 година. 



Майстер-клас «Сучасні інноваційні 
технології в роботі психолога»

■ Пісочна терапія – це новий, 

перспективний і популярний у 

всьому світі напрямок, що об’єднує 

психологію, педагогіку і арт-терапію. 

Заняття вирівнюють емоційний стан 

людини, розвивають здатність до 

самовираження і творчого 

сприйняття світу. Пісочна терапія 

допомагає розвивати пам’ять, увагу і 

просторову уяву. На занятті учасники 

створювали свій, неповторний світ 

на піску за допомогою різноманітних 

фігурок, втілюючи свої фантазії та 

розкриваючи переживання. Заняття 

проходило дуже інтенсивно, на 

позитивній хвилі: хтось жартував, а 

хтось поринув із головою у творчість.



Майстер-клас «Сучасні інноваційні 
технології в роботі психолога»

■ Метафоричні (вони ж – асоціативні, терапевтичні, проектні) карти 

– це набори ілюстрацій, що представляють собою візуальні 

образи, метафори для психологічної роботи в руках професійного 

психолога або для самодослідження і допомоги самому собі.

■ Іншими словами, це багатий, безпечний і творчий інструмент 

психологічної роботи.

■ Під час майстер-класу учасники дізналися трохи теорії про те, як і 

за яким принципом працюють метафоричні карти, які вони 

бувають (огляд популярних і рідкісних колод), як їх можна 

використовувати в роботі психолога або в якості інструменту 

самодослідження і самодопомоги.



Висновок

■ У висновку можу сказати, що мені дуже сподобалося проходити практику у центрі 

«Анкор». Я отримала позитивні враження, новий досвід та нові методики у свою 

«копілочку знань». Дуже цікаво було працювати в парах, пробувати себе у ролі 

психотерапевта. Мені було цікаво поближче познайомитися з метафоричними 

картами, побачити як з ними працювати на практиці. Також була рада дізнатися 

про напрям «Символдрама». Було дуже корисно спробувати самим провести 

тренінг та майстер-класи. 



Навіть тоді, коли почався карантин, наша практика 
продовжувалась за допомогою програми «Skype»



Виробнича практика в Центрі практичної 

психології «Анкор» була цікавою та корисною. 

Мені дуже сподобалось!



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


