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Фабрічева Марія 
Володимирівна 

Психолог, медіатор 

Вік: 38 років 

Місто: Київ 

Контактна інформація 

Телефон: 063 680-85-23 

Ел. пошта: m.fabricheva@ukr.net 

Досвід роботи 

Психотерапевт 

з 11.2009 по нині приватна практика, Київ 

Психотерапевт в галузі Транзактного Аналізу; консультант-медіатор, тренер.  

Бажана посада: психолог, експерт-консультант; тренер розвиваючих та освітніх програм  

Розглядаю пропозиції від ЗМІ, тренінг-центрів, бізнес компаній, освітніх установ 

 

_______________________ 

 

ОСНОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

дипломований психолог; психотерапевт в області Транзактного Аналізу; консультант-

медіатор; 

 

тренер: автор і ведуча розвиваючих, діагностичних, терапевтичних програм та модулів; 

 

ініціатор дослідження особливостей прояву культурального сценарію в Україні 

 

_______________________ 
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Практикую у сфері психотерапії та психологічної медіації (рішення зовнішніх і внутрішніх 

конфліктів) біль ніж 7 років. 

_______________________ 

ТЕРАПІЯ  ОСОБИСТОСТІ 

Соціальна адаптація та психотерапія: корекція і зміна життєвого сценарію; професійна 

підтримка у подоланні кризових ситуацій, завершення складних відносин; пошук рішень 

для екологічного (здорового) виходу з життєвих тупиків 

 

СІМЕЙНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ 

Психологічне посередництво (медіація): вирішення конфліктних ситуацій; 

 

ДІАГНОСТИКА 

Дослідження особистого й родового сценарію (діагностика та зміна неефективних 

сценарних стратегій) 

Діагностика системи сімейних зв'язків та взаємин шляхом складання генограмми 

 

РОБОТА з ГРУПАМИ 

Терапевтичні групи 

Розвиваючі ворк-шопи, майстер-класи, тренінг-ігри 

Тренінги та програми для бізнесу 

Навчальні майстерні (робота з метафоричними картами; казкотерапія з елементами 

транзактного аналізу) 

_______________________ 

 

ПРОФЕСІЙНІ ДОСЯГНЕННЯ 

Дійсний член і офіційний викладач-тренер Міжрегіонального рівня  Професійної 

Психотерапевтичної Ліги; 

Член Української та Європейської Асоціації транзактного аналізу - УАТА / ЄАТА; 

кандидат (стажист) з Транзактного Аналізу в області психотерапії (treinee CTA-P) 

Європейської Асоціації транзактного аналізу * 

 

... 

Автор понад 50-ти тематичних статей в ЗМІ; 

Постійний експерт-психолог проектів на українських телеканалах: 

• 1 + 1 (ТСН, Сніданок) 

• Інформатор. Київ 

• Новий канал 

• Центральний канал (UA-I) 

• ТРК Київ 

• Oboz TV 

• ICTV ( "Ранок у великому місті", «Провокатор», «Стоп - 10") 

• МЕГА ТВ ( «Містична Україна») 

• ТРК Україна ( «Говорить Україна») 
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... 

Генератор ідей і організатор тематичних заходів 

 

автор ідеї та організатор проекту "Філософія Улюблені Граблі" © 

співорганізатор проекту Фестиваль театрів і психологічної імпровізації "Momentum" 

_______________________ 

Авторські програми та модулі 
 
ПРОГРАМИ БЕСТСЕЛЕРИ 
 
• Складнощі перекладу 
• Психологічна гра «Час грошей» 
• Майстер-клас «Гумова стрічка» 
 
________________________________________ 
 
РОЗВИВАЮЧІ ПРОГРАМИ 
 
• «Я ОК - ТИ ОК»: освітньо-діагностичний модуль * 
• Курс з психологом Марією Фабрічевой / 9 занять / 
• Створення системи сімейних цінностей 
• модульна програма "Окейний бізнес" / 7 занять / 
 
________________________________________ 
 
ТЕРАПЕВТИЧНІ ПРОГРАМИ 
 
• Мистецтво бути жінкою 
• Майстерня для розвитку творчого ставлення до життя 
• Терапевтична група "Мистецтво Жити" 
________________________________________ 
 
 
ОСВІТНІ ПРОГРАМИ 
 
• модульний курс (36 годин) МАК як допоміжний інструмент діагностики в ТА 
• майстерня Арт-терапевтичні техніки з елементами Транзактного Аналізу 
 
________________________________________ 
 
ТВОРЧІ ПРОДУКТИ 
 
• психологічний блокнот SoulBook 
• методичні-посібники по роботі з метафоричними картами 
• збірник методик по казкотерапії 
• колода метафоричних колажів карт «48 дверей» 
• збірник «Непсихологічні Казки» (у співавторстві з Роксаною Ящук) 
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Освіта 

УАТА / ЄАТА (Українська асоціація транзактного аналізу) www.uata.org.ua 

202 курс Транзактний Аналіз в психотерапії, Київ. з 01.2014 по 05.2018  

• у травні 2018 року закінчила повний курс навчання з Транзактного аналізу в області 

психотерапії (ТА 202-Р 4 роки / сертифікат); 

• кандидат (стажист) у галузі Транзактного Аналізу в області психотерапії (treinee 

CTA-P); перебуваю на етапі підготовки до іспиту з отримання звання СТА-Р (у 

Європейській Асоціації транзактного аналізу); 

Східно-українська асоціація арт-терапії на базі Луганського Національного 

Університету  

сертифікований курс Теорія і практика Арт-терапії, (сертифікат), Київ з 02.2013 по 07.2013  

Навчально-науковий Інститут Магістерської Підготовки та післядипломної освіти 

Університету «КРОК» 

HR-менеджмент, Київ  2010  

підвищення кваліфікації: HR-менеджмент, курс Директор з персоналу (диплом) 

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова 

факультет: педагогічний, спеціальність: практичний психолог, Київ 2007  

• 2007р. - Університет психології і педагогіки на базі Національного Університету ім. 

М. П. Драгоманова, спеціалізація - практична психологія - фахівець (диплом) 

• 2005р. - Університет ім. М.П. Драгоманова, педагогічний факультет, спеціалізація - 

психолог; бакалавр (диплом) 

Додаткова освіта та практика 

• Групова терапія з Тоні Вайт / Київ - 2018 (Киев - 2018) 

• ТА: використання сигналів тіла, як інтуїтивних відгуків і можливостей для соціальної 

взаємодії / воркшоп Лізелотти Фазбі (21.04 – 22.04.2018) 

• учасник Світовий конференції ЄАТА в Берліні 27-29 липня 2017 відвідування 

воркшопів і семінарів конференції (Берлін 27-29 липня 2017) 

• Брала участь в різних фестивалях і конференціях (тренер) 

http://fabricheva.com.ua/praktika.html (2013-2015) 

• участь в конференції з перинатальної психології від Асоціації свідомих батьків, Київ 

(Листопад 2012) 

• участь в декадниках Професійної психотерапевтичної ліги (Жовтень 2012) 
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Професійні та інші навички 

• Досвід ведення індивідуальних консультацій  (6 років досвіду) 

• Досвід роботи у сімейному консультуванні  (4 роки досвіду) 

• Досвід ведення групової роботи (групи; тренінги, майстер-класи)  (4 роки досвіду) 

Робота з великою аудиторією (проведення заходів)  (4 роки досвіду) 

• Робота з підлітками  (2 роки досвіду) 

• Робота у кадрі (прямі ефіри; робота на майданчику)  (4 роки досвіду) 

• Написання тематичних статей  (5 років досвіду) 

• Організаторські здібності  (10 років досвіду) 

• Організація роботи команди проекту  (6 років досвіду) 

• Організація тематичних заходів (від ідеї до реалізації)  (4 роки досвіду) 

• Уміння працювати на результат і досягати поставлених цілей  (10 років досвіду) 

• Навички роботи з ПК: впевнений користувач (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint) 

Знання мов 

• Російська ─ вільно 

• Українська ─ вище середнього 

• Англійська ─ середній 

Додаткова інформація 

Більш детальну інформацію про мене Ви знайдете 

• на сайті: http://fabricheva.com.ua/ 

• програми: https://fabricheva.com.ua/avtorskie-programmy-i-moduli-mariya-fabricheva.html 

• публікації (статті та інтерв'ю) https://fabricheva.com.ua/news/publikacii 

• відгуки про співпрацю: http://fabricheva.com.ua/tag/partnery 

• YouTube: https://www.youtube.com/c/МарияФабричева 

• соціальні контакти: https://linktr.ee/masha_fabricheva 

__________ 

за запитом можу надати рекомендації: компанія «Барклейз Капітал Україна»; "Talan 

Communications"; "Victiry PR" 

__________ 

 

Особисте життя: живу і працюю в Києві, щаслива дружина, мама двох прекрасних дітей 

 

Хобі: пишу казки 

 

Захоплення: кінні прогулянки, кіно, креативні-активності, фотографія 

 

Особисті якості: нестерпний характер, однак, роки особистої терапії дали результат, і я 

знаю, як з собою домовитися :) 
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