
Вступ
Знайомство

І..Перше консультування з дітьми і дорослими в арт - терапевтичному підході. 
Методологія МАК в індивідуальній та груповій роботі.

перерва - 15 хвилин
2. Демонстрація методу. Практичне застосування технік роботи з метафоричними 
асоціативними картами у психологічному консультуванні.

3. Вступне анкетування учасників 
4. Моделювання з теми першого дня майстер-класу  (дом. завдання) 

План проведення  1 дня



 
                    Керівник/ведуча: Колесова Інна Анатоліївна, практичний психолог. Тел. 0679027582, Email: 07kinna@gmail.com
?

Метафоричні карти у психологічному 
консультуванні День 1

https://www.youtube.com/watch?v=LZq2RC3t9wo



Арт-терапія розвиває праву півкулю, інтуїцію і емоційний 
інтелект 
Арт-терапія - це:знайомство зі своїм внутрішнім «я»; формування уявлення про 
себе, як про особу; створення позитивного самосприйняття;
● навчання вираження своїх почуттів і емоцій;
● зняття психоемоційного напруження;
● це спосіб підвищує впевненість в собі і відкриває нові шляхи розвитку;
● це спосіб соціальної адаптації.
● це «АГА-Ефект»;

Термін «арт-терапія» (буквально: терапія мистецтвом) ввів у 
вживання в 1938 р Андріан Хілл.



1) акцентувати увагу клієнта на його відчуттях і почуттях;
 

2) створити оптимальні для клієнта умови, що сприяють 
найбільш чіткої вербалізації і опрацювання тих думок і почуттів, 
які він звик придушувати; 

3) допомогти клієнту знайти соціально прийнятний вихід як 
позитивним, так і негативним почуттям

Завдання арт-терапії такі:



Піскова терапія

Ізіотерапія

Казкотерапія
МАК
Метод 
мандал
Ігротерапія 



Колесова Інна Анатоліївна 
До вересня  2016 року працювала 11 років на 
посаді   методиста  психологічної   служби  
районного  методичного кабінету  відділу освіти  
Васильківської  райдержадміністрації  Київської  
області. Працювала психологом  у дошкільних 
навчальних закладах.

Закінчила  Міжрегіональну  академію  управління 
персоналом (МАУП), маю повну вищу освіту  за 
спец іальн істю «Психолог ія»   т а  зд об ул а 
кваліфікацію  магістра  психології.

         Професійне кредо слова Аарона Бека

"Навчити клієнта самостійно та ефективно 
вирішувати  свої проблеми – найголовніше 
завдання психолога.»     

Додаткова освіта:
Сертифікований  Коуч Нового Коду IPS
Член Міжнародної Професійної Асоціації коучей  і 
Тренерів (IPACT)
Сертифіцирований  бизнес- тренер

● Сертифікат (Intel Tefch Program Essentsfls Cource )  Intel « Навчання 
для майбутнього»

● Сертифікат «Коуч НК»
● Сертифікат «Позитивна психотерапія»
● Сертифікат «Робота з підлітками»
● Сертифікат « Основи консультування»
● Сертифікат «Основи педагогічного оцінювання та правила 

адміністрування моніторингових досліджень» для підготовки 
керівних, методичних і педагогічних кадрів системи загальної 
середньої освіти.



Знайомство. Вправа “Візитна картка”  

      Виберіть метафоричну карту ( або з декількох карт) котра 
могла б служити Вам візитною карткою і представьте  її  групі. 



Поява МАК сьогодні цей метод набув широкого резонансу 
у всьому світі та пов’язується з такими закордонними 
дослідниками, як М. Егетмейєр (Німеччина), О. Аялон 
(Ізраїльська психологічна школа) [10; 11], Л. Тальпіс, Т. 
Зінкевич-Євстигнєєва, О. Копитін (Росія), У. Халкола 
(Фінляндія).

В Україні практики роботи з МАК активно впроваджують 
О. Тараріна, Н. Вернікова, К. Мілютіна, Є. Морозовська та 
інші. 



Метафоричні карти 
називають ще асоціативними (вони викликають асоціації, 
завдяки яким людина проживає ще раз свою історію, актуалізує 
проблему), 
проективними (людина бачить в карті саме те, що вона хоче 
бачити, те, що емоційно відгукується в ній), 
 терапевтичними. 



Що ви бачите.. Це не.. Може це..

неорганізованість
забудькуватість
витання в хмарах

лінь
небажання що - то 
робити
маніпуляція
небажання слухати

нерозуміння чужих 
очікувань
реакція на стрес або 
нову ситуацію
спроба відрегулювати 
сенсорну систему
підвищена тривожність

імпульсивність
заважає поведінку
інструкції не 
виконуються

егоїзм
небажання слухати
провокації
бажання бути в центрі 
уваги

затримка в обробці 
інформації
труднощі в розумінні
загальних і абстрактних 
понять

Карти - це не засіб діагностики, але спосіб спостереження. 



Метафоричні карти бувають різні. Значення кожної колоди залежить від тематики. 
Є більш цілеспрямовані, а є універсальні, але всі вони дуже ресурсні. 

           МАК  
● створюють атмосферу безпеки і довіри,
● допомагають висловити думки, 
● сформулювати їх і конкретизувати повідомлення
● Крім полегшення словесного вираження емоцій, карта сама несе в собі якийсь 

емоційний заряд

 В груповій роботі інсайти учасників можуть відбуватися не тільки на основі 
витягнутих ними «своїх» карток, але й на прикладі карт інших учасників групи.



Найпопулярніші серед психологів:

● «Персона / Persona» - набір карт з обличчями людей, що відображає різні 
емоції і стани;

● «Тандем / Tandu» - асоціативні карти для опрацювання стосунків в парі;
● «Еко / Ecco» - розкриття творчого потенціалу;
● «Коуп / Cope» - робота з травмами;
● «Сага / Saga» -розвиток уяви і творчого потенціалу;
● «О-карти / Oh-cards» -для самоаналізу і полегшення соціальних взаємодій;
● «Морена / Morena» допомагає побачити ресурс;
● «Вікна і двері» - робота з станами, пошук ресурсів, нових рішень;
● «Зі скрині минулого» - опрацювання дитячих травм, неврозів, установок.



Рекомендовані «дитячі» колоди МАК:
«Personita», «Детство глазами художника», «Портреты», «Я и ТЫ», «Saga», 

«Семейный альбом», «Эмоции на холсте», «Morena», «Аниби», «Дитя и зверь», 

«Правда тебе говорили, что…», «Habitat», «Территория», «Из сундука прошлого», 

«Teenagers», «Mythos», «Пути дороги», «О природе и погоде», «Она», «Я и все, 

все, все», «Роботы», «Ежкины сказки», «Большая маленькая Я», «Ральф», 

«Тотем» и «Люди и звери» и др.

Сказочные наборы: «Мастер сказок», «Сказочные герои» и тд.



Оскільки клієнт сам вибирає і сам інтерпретує карти (а консультант 
виконує лише допоміжну роль), то він відчуває себе незалежним. 

 Сам процес роботи з МАК для клієнта містить у собі повідомлення 
«Я впораюся сам», «Я вже знайшов рішення», «Все в моїх руках».



●  мовчить або дає односкладові відповіді.
●  уникає говорити про себе прямо, але розповідає  історії знайомих, які 

співвідносяться з темою його переживань і дає оцінку цим історіям і людям.
●  повідомляє щось вербально, а афект відсутній 
●  протиріччя в позі (наприклад, учень висловлює радість від зустрічі з 

психологом, але при цьому відсовує своє крісло подалі).
●  постійно скаржиться на свій стан і питає "що робити?"
●  Ригідність ( наприклад, кожну консультацію  починає або закінчує одним  і 

тим же міркуванням або щоразу розповідає веселі історії і сміється).
●  не змінюється (скільки б психолог не вкладав сил в клієнта, він не показує 

динаміки, як прийшов  безпорадним,  так і пішов).

Форми опору на консультації





SWOT - аналіз
аудит

-  Де ви зараз?     -  Як стати краще в тому, що робиш?

Мої сильні сторони (зберегти 
і помножити)

Мої слабкі сторони (точки 
зростання і розвитку)

Мої можливості 
(використовувати)

Загрози для мене в цьому 
( враховувати)



МАК в роботі з дітьми. Як провести 1 консультацію

Принципи авансованого довіри
для будь-який фахівця, будь-якого напрямку, якщо працює з дитиною:

1.Ми повинні пояснити дитині, де вона (куди вона прийшла), хто я і чим ми будемо 
займатися і для цього мають бути різні формулювання для різного віку. 

       2. Встановити контакт через інтерес.

       3. Встановити рівень реалізації базових потреб дитини ( зрозуміти в якій області у 
дитини существуют складності. Зазвичай цих областей кілька.)
       



Стандартні помилки на першій зустрічі з дитиною, топ 7
● дитина виходить з кабінету під час консультацій
● повне слідування за дитиною, правила встановлює психолог
● підміна консультації грою
● обман дитини
● упущення етапу знайомства з простором (показати все що є в 

кабінеті, хоча б очима)
● занадто велика або занадто маленька емоційність психолога 

(модель відносин - чарівник, суворий, дослідник)

● хаотичність консультації (є структура)



Способи роботи з МАК  
●  У відкриту (карти лежать лицьовою стороною вгору), це 

спосіб роботи застосовується на початковому етапі 
консультування, а також, якщо консультант зауважує бажання 
клієнта перекласти свою відповідальність (Виберіть карту, яка 

допоможе відповісти на це питання ).
●  У закриту/наосліп (карти лежать лицьовою стороною вниз)
●  Робота з однією картою, трьома, п'ятьма і більше (створення 

казки історії).



Варіанти роботи з однією картою:

а) з цілим зображенням (питання до клієнта "Що Ви бачите?"
б) з частиною зображення (Яка частина Вас більше приваблює?)
в) з підписами або текстом (Що для Вас означає цей текст?)
г) макропогляд (аналіз) - розширення картинки, як частини великого 
пазла
д) мікропогляд (аналіз) - догляд в деталі, колір, звук, в минуле / 
майбутнє (Давайте уявимо, що було / буде .. ")



Можна виділити рівні занурення в інструмент:
Дисоційованому (Те, що відбувається з образами на карті);
Питання концентруються на з'ясуванні відносини до карти; поясненні почуттів, 
думок, імпульсів; на розшифровці основний метафори.
●   Що Ви бачите на картинці? 
●  Які вона викликає у Вас почуття? 
●  Які у Вас виникають думки та висновки? 
●  Про що Ви згадали? 
Метафоричний (Те, що клієнт бачить в карті і співвідносить зі своєю реальністю); 
Як зображення стосується особисто Вас?  
«А що ця карта говорить про тебе?»
Реальний (Те, що відбувається з клієнтом в реальному житті).



формулюємо запит
створюємо намір
Вибираємо карти в закриту / відкриту
Описуємо карту через спеціальні питання
Витягуємо суть проблеми і емоційний заряд
Працюємо з зарядом
Шукаємо що допоможе впоратися (ресурси)
аналізуємо висновок

Алгоритм



    Наш мозок моделює не тільки те, що бачить, а й те що бачив 
колись раніше, цей ефект чітко проявляється при створенні образів 
в арт терапії та  при роботі з метафоричними картами. 

У процесі створення образу або його споглядання включається 
робота нейронної мережі і відбувається ефект пожвавлення, який 
допомагає людині усвідомити, що відбуваються з ним  через 
вербалізацію і отреагирование, а також зрозуміти, що для нього  
на даний момент є можливим ресурсом для подолання власних 
переживань.





«Гість з майбутнього»
 набір метафоричних карт «Persona»

Уявіть, що ви побачили себе в майбутньому - якими ви станете 
через 10 років. Необхідно вибрати відповідний портрет.



Правила роботи в групі

● О - етикет (то що кожен бачить його проекція його 
реальність. Прийміть і поважайте інших.

● можна змінювати карту якщо не подобатися
● можна брати 2 - 3 додатково
● правило СТОП - можна відмовитися говорити про карту
● враховувати таймінг



Вправа «Один за одним»

Кожен бере собі 2 карт з картинками і 2 карт зі словами (можна і 
більше карт). Перший учасник вибирає карту - картинку і карту - 
слово, розповідає чому він зробив саме такий вибір. Наступний 
учасник підбирає слово до попередньої карті-картинці, а до 
попереднього слова підбирає картинку і так далі.



Оцініть за шкалою від 1 до 10 рівень вашої мотивації застосовувати МАК у консультуванні
  1______________________________________5__________________________________10

Оцініть за шкалою від 1 до 10 рівень вашого розуміння як приміняли МАК у консультуванні

 1______________________________________5__________________________________10

Оцініть за шкалою від 1 до 10 рівень ваші відчуття, то що ві зараз чвствуете

1______________________________________5__________________________________10



SWOT - аналіз
аудит

-  Де ви зараз?     -  Як стати краще в тому, що робиш?



Навчання  відбувається тільки тоді, коли є 4

1. Досвід (етап сприйняття і отримання нового досвіду)

2. Рефлексія (аналіз і обдумування досвіду)

3. Ідеї (щодо того, як зробити краще). На цьому етапі можна 
черпати ідеї з боку

4. Експеримент (якщо ви не спробуєте новий образ дії, це 
залишиться мертвим вантажем)



https://www.youtube.com/watch?v=nxZGge2grGI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3QaXPwb-
Lh_nk5KrhCIC5f7tQjkAD0ymgPGyohaW5vj7jighhbjfKMRM4

Домашнє завдання:
   моделювання



Рекомендована література:
● Верникова, Н. Метафорические ассоциативные карты – универсальный инструмент для 

МАКсимальных результатов / Верникова Н. // Практическая психология. – Винница : ЧП «ТД 
Эдельвейс и К», – 2014. – 124 

●  Киселева, М. В. Арт-терапия в практической психологии и социальной работе / М. В. 
Киселева  – Речь, 2007. – 336 Морозовская, Е. Р. Проективные карты в работе психолога: 
полное руководство / Е. Р. 

● Кац Г., Мухаматулина Е. Метафорические карты: руководство для психолога. М.: Генезис, 
2014. 

●  Киршке, В. «Клубника за окном». Ассоциативные карты для коммуникации и творчества / 
Киршке, В., Изд. : Моритц Эгетмейер. OH Verlag. Отпечатано в Германии. – 2010. 

●  Тарарина, Е. Практикум по арт-терапии: шкатулка мастера : Научнометодическое пособие / 
Тарарина Е. – Луганск : Элтон-2. – 2013. 

●  Толстая С. Метафорические карты «Соре»: техники преодоления психотравмирующих 
эмоциональных состояний // Studia Universitatis, seria Ştiinţe ale Educaţiei, 2012. № 5 (55). 


