
SWorld – 16-26 December 2014 
http://www.sworld.education/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/dec-2014 

PERSPECTIVE INNOVATIONS IN SCIENCE, EDUCATION, PRODUCTION AND TRANSPORT ‘2014 
УДК 159.9 

Астремська І.В. 

ОСНОВНІ ФОРМИ СУПЕРВІЗІЇ В СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ 
Чорноморський державній університет імені Петра Могили,  

Миколаїв, 68 Десантників 10, 54003 

Astremska I.V. 

BASIC FORM OF SUPERVISION IN SOCAIL WORK 
Petro Mohyla Black Sea State University 

Mykolaiiv, 10 68Desantnykiv Str. 54003 

 

Анотація. В статті проаналізовано основні форми супервізії в соціальній 

роботі, такі як індивідуальна, групова та колегіальна. Визначено їхні 

особливості, формати проведення, переваги та недоліки застосування. 

Відзначено методи очної та заочної супервізії. Приділено увагу критеріям 

моніторингу супервізії. 
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Abstract. The paper analyzes the main forms of supervision in social work, such 

as individual, group and collective ones. It is determined their features, formats of 

their holding, advantages and disadvantages of their usage. There are noted full-time 

and part-time methods of supervision. Attention is paid to the criteria for monitoring 

supervision. 
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Актуальність теми. У професійних соціальних службах супервізія є 

елементом надання допомоги, оскільки вона спрямована на забезпечення 

стандартів якості й підтримку соціальних працівників у їхній повсякденній 

діяльності. Вона допомагає визначити особистісні якості, способи реагування, 

особливості поведінки та ціннісні орієнтації працівників, полегшує набуття 



ними теоретичних знань, умінь і їх адекватне використання у професійній 

практиці, запобігає професійному стресу та вигоранню. 

Постійна супервізія соціального працівника з боку його керівника є однією 

з головних умов якісної роботи, ключовим елементом його професійного 

розвитку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Суттєве значення для 

дослідження мали дані про форми супервізії в соціальній роботі (Браун А. та  

Боурн А., Benshoff J. B., Bernard J. M., Goodyear R. K., Hillerband E., Sales E. and 

Navarre E., Seligman L., Spice C. G. J. and  Spice W. H, Wagner C. A. and Smith J. 

P. тощо), праці сучасних вітчизняних психологів з теорії та практики 

психологічної допомоги (Бондаренко О.Ф., Москалець В.П., ЧепелєваН.В., 

Яковенко С.І., Яценко Т.С.). 

Мета статті. Висвітлити основні форми супервізії в соціальній роботі та 

обгрунтувати їх особливості застосування в практиці. 

Виклад основного матеріалу.  Виділяють індивідуальну і групову 

супервізії. Обидві можуть проходити в очному (жива супервізія) або заочному 

форматах (за допомогою запису, аудіо- і відеозапису, повідомлення фахівця-

початківця). Супервізія може здійснюватися в присутності супервізора або ж у 

форматі колегіальної групової супервізії [2]. 

Індивідуальна супервізія. Індивідуальна супервізія припускає постійний 

розклад зустрічей, забезпечення зворотного зв’язку супервізованому, 

використання аудіо- або відеозаписів консультативної сесії. Супервізор може 

попросити супервізованого пояснити причину вибору саме цієї частини роботи 

з клієнтом для супервізії. Під час індивідуальної супервізії в супервізора 

з’являється багато можливостей переконатися в широкому спектрі професійних 

стратегій супервізованого, зробити власну оцінку його роботи. Крім того, він 

може запитати супервізованого про те, як він сприймає свою ефективність і чи 

усвідомлює свої можливості та обмеження. 



В очній супервізії метод спостереження фахівця-початківця поєднується з 

комунікацією, що дозволяє супервізору взаємодіяти і впливати на роботу 

супервізованого з клієнтом, поки триває супервізія. 

Сучасна наука викремлює такі методи очної супервізії: 

1) за допомогою телефону і навушників супервізор, що спостерігає за 

процесом взаємодії супервізованого з клієнтом, допомагає молодому фахівцю у 

важкі моменти. На жаль, цей підхід допускає явне вторгнення в межі роботи 

супервізованого; 

2) прямий моніторинг – супервізор спостерігає за процесом надання 

соціальних послуг молодим фахівцем й зупиняє його, коли в того виникають 

труднощі. Недолік той самий; 

3) супервізор входить до кімнати у заздалегідь обумовлений момент і 

взаємодіє з клієнтом та супервізованим; 

4) консультації по телефону під час перерви в роботі супервізованого з 

клієнтом; 

5) електронний лист супервізованому на комп’ютер [1]. 

Порівняно нещодавно для супервізії почали використовувати комп’ютери. 

Супервізор, що спостерігає за процесом надання супервізованим соціальних 

послуг, надсилає йому електронного листа на комп’ютер, монітор якого 

перебуває в зоні бачення супервізованого. 

Для заочної супервізії супервізор може попросити супервізованого зробити 

записи про робочий процес [3]. Таке повідомлення носить формалізований 

характер, наприклад: 

1) сформулювати цілі роботи з клієнтом; 

2) визначити, що в процесі взаємодії з клієнтом могло змінити цілі 

супервізованого; 

3) сформулювати основну тему роботи з клієнтом; 

4) описати динаміку міжособистісних відносин супервізованого і клієнта; 

5) визначити, наскільки успішною була робота з клієнтом; 

6) описати, що нового супервізований довідався про процес; 



7) сформулювати плани на майбутній процес роботи з клієнтом; 

8) сформулювати у письмовій формі питання до супервізора щодо даної і 

наступної роботи з клієнтом. 

Крім того, в ході заочної супервізії супервізовані можуть надавати 

супервізору відео- й аудіозаписи, зроблені під час робочої сесії, у процесі 

безпосереднього контакту на супервізорській сесії та через Інтернет. 

Електронний зв’язок допомагає одержувати необхідну допомогу на великій 

відстані і забезпечує почуття зв’язаності, можливість контакту в необхідний 

супервізованому час, полегшує зберігання такої інформації, а також дає 

можливість для співробітництва між колегами-супервізованими. 

Для моніторингу супервізії супервізори використовують різні методи 

оцінки рівня професійного розвитку супервізованого. Одним з таких методів є 

складання протоколів роботи. Протокол ведеться для спостереження та 

відслідковування професійного досвіду супервізованого. Ведення протоколів 

корисно для структурування процесу мислення про випадок, виділення 

корисних напрямків супервізорської роботи, попередження супервізора про 

появу проблем у роботі. Протоколи забезпечують регулярну комунікацію 

супервізора і супервізованого. 

Для протоколів, запропонованих Вісконсінським тренінговим проектом із 

супервізії [5], фахівцю-початківцю необхідно відповісти письмово на питання з 

наступних тем:  

1) Переваги і недоліки. Пропонується описати свої слабкі та сильні 

сторони й навести конкретні приклади випадків, коли супервізований не 

справлявся з труднощами та коли він досяг успіху. 

2) Спрямованість. Супервізованому пропонується задуматися над тим, як 

він зможе реалізувати себе та свої можливості у даному соціальному закладі, 

описати рівень своїх цілей і прагнень щодо початку процесу, забезпечення 

спрямування на роботу з клієнтом. 



3) Конфіденційність. Супервізованому необхідно описати своє враження 

про дотримання конфіденційності в установі, де він працює, заходи, прийняті 

для забезпечення конфіденційності, і викласти власні думки з цього приводу. 

4) Філософія організації. Пропонується усвідомити установки, прийняті в 

організації з приводу дотримання правил, описати їх і вказати свою думку з 

цього приводу. 

5) Бачення себе. Необхідно описати себе як професіонала на даний 

момент і в майбутньому. 

6) Емпатія. Фахівець-початківець має продемонструвати своє розуміння 

стану клієнта. Для цього йому необхідно описати дві ситуації клієнта, в одній із 

яких він міг продемонструвати емпатію, а в іншій – ні. Початківець описує 

ситуацію клієнта, фактори, що заважають йому проявити емпатію, а стосовно 

клієнта, до якого він не зміг проявити емпатію, – план роботи з «вирощування» 

емпатії до клієнтів такого типу в майбутньому. 

7) Початок і кінець роботи. Пропонується усвідомити дії, якими 

початківець починає і закінчує сесію. 

8) Трансференція. Супервізований повинен зорієнтуватися в процесі, у 

якому клієнт переносить на нього пережиті почуття або позиції стосовно 

значимих людей зі свого минулого чи сьогодення. Супервізований має описати 

випадок, у якому він відчув трансференцію клієнта, зрозуміти, що саме клієнт 

переніс на нього, усвідомити свої почутті і розібратися в тому, як це було 

внесено та вплинуло на процес роботи з клієнтом. 

9) Контртрансференція. Фахівцю-початківцю необхідно описати подію, у 

якій клієнт переніс на нього свої пережиті почуття стосовно значимих людей зі 

свого минулого, і які відчуття виникли у фахівця до клієнта; зрозуміти, що саме 

було причиною цих відчуттів; як він себе при цьому почував, як зрозумів, що 

це контртрансференція, й описати, яким чином він може з цим справитися під 

час процесу роботи з клієнтом. 

10) Цінності. Цінності супервізованого значно впливають на його роботу. 

Супервізованому пропонується описати інцидент, у якому його цінності 



відрізнялися від цінностей клієнта, сформулювати свою позицію і переконання 

щодо клієнта, визначити, чи були вони засновані на актуальній інформації про 

клієнта або на перед-бачувальній. Крім того, необхідно описати поведінку 

стосовно клієнта і стратегії, які супервізований використовував у роботі з 

клієнтом. 

11) Самооцінка. Необхідна для прийняття фахівцем-початківцем 

відповідальності за удосконалення себе як професіонала, що заснована на 

одержаному зворотному зв’язку від супервізора, колег і клієнта, а також на 

власній думці про себе. Супервізований має описати ситуацію, у якій він 

одержав зворотний зв’язок від одного з таких джерел, метод, що він використав 

у процесі роботи з клієнтом, і зміни в роботі, що пішли заданим зворотним 

зв’язком; 

12) Прийняття себе і зміни. Супервізору пропонується оцінити зміни в собі 

й клієнтові, а також описати його здатність змінюватися або не змінюватися 

залежно від ступеня прийняття себе. 

Протоколи для супервізорів більш високого рівня вимагають меншої 

структури. Теми можуть включати складні випадки, нову інформацію і 

міркування, складні запитання до супервізора [5]. 

Групова супервізія. Група створює природний формат для досягнення 

професійної соціалізації і сприяє навчанню через безпосередній досвід. У цьому 

форматі від супервізора потрібні знання групових процесів і навички роботи з 

групою. У фокусі групової супервізії знаходяться дидактичні презентації, 

осмислення випадків, індивідуальний розвиток, організаційні питання, 

відносини між супервізором та супервізованим [4]. 

Супервізорська група у кількості 5-8 чоловік зустрічається зазвичай 

щотижня на 1,5-2 години, що забезпечує можливості для групового розвитку. 

До її складу можуть входити фахівці-початківці відносно рівні за рівнем 

розвитку та досвідом. Звичайно, учасники домовляються про процедуру й час 

роботи, визначають фокус роботи і процесуальні питання. Процедура може 

бути змінена відповідно до групового мікроклімату.  



Як правило, проводиться попередня супервізія із супервізованим, на якій 

потрібно прояснити очікування учасників і необхідний ступінь структурування 

процесу супервізії. Вона потрібна для формування групової відповідальності. У 

роботі сесій із супервізії можна використовувати «аркуш сприйняття» для 

підбиття підсумків і відображення того, що проявляється «тут і зараз» у 

груповій роботі. Для групи і супервізора корисно бути активними, 

відслідковувати якнайбільше аспектів роботи і включати в роботу всіх членів 

групи.  

Великий досвід супервізовані можуть одержати також у результаті 

професійних взаємодій членів групи, що включають зворотний зв’язок, 

підтримку і заохочення [3].  

Крім того, члени групи одержують досвід професійної конкуренції як 

природної частини будь-якого групового досвіду. Вони можуть визнати 

існування конкуренції й направляти. Супервізія в групі забезпечує можливість 

відчути взаємопідтримку, узагальнити досвід, вирішити комплексні завдання, 

програти нову поведінку, взяти участь у тренінгу навичок, збільшити 

компетенцію в міжособистісних відносинах. Супервізорська група дозволяє її 

членам проявляти різні рівні своїх пізнавальних процесів. Ці прояви дуже 

важливі для фахівців-початківців, які навчаються через спостереження так само 

добре, як і через дискусію. Так, відчуття успіху або фрустрації дає 

супервізованим можливість побудувати більш реалістичну модель своєї роботи, 

у якій вони адекватно критикують себе або довіряють собі [6]. 

При підготовці до групової сесії супервізору рекомендується 

проговорювати із супервізованими деякі важливі питання про те, як 

використовувати груповий процес із користю для себе. Рекомендації можуть 

звучати наступним чином: 1)оскільки групове навчання збільшує здатність до 

слухання і вербального залучення, ризикуйте і висловлюйте свої почуття та 

думки; 2) знижуйте свою особистісну фрустрацію шляхом обговорення 

окремих складних, проблемних моментів з членами групи; 3) спостерігайте за 

подібністю того, як Ви сприймаєте відносини з членами групи і клієнтами. 



Порівнюйте, обговорюйте подібність і відмінність; 4) рухайтеся вперед від 

динаміки росту клієнта до особистісно-професійної динаміки, коли 

обговорюєте свій випадок.  

Формат групової супервізії зменшує залежність від супервізора і дозволяє 

супервізору розглядати супервізованого з іншого боку. Розвиток 

супервізованого поліпшується також за рахунок вербалізації його колегами 

багатьох процесів. Члени групи менш схильні персоналізувати свої труднощі, і 

в цьому контексті групова супервізія є підтримуючим процесом. Члени групи 

навчаються один від одного більш ефективно, ніж від експерта, у групі легше 

побачити перспективу навчання. Члени групи можуть демонструвати ясне 

бачення випадку, про який розповідає їх колега. 

Завдання. Корисно, щоб група розглянула такі завдання та обговорила 

відносну цінність кожного з них: 

– надання підтримки та розвиток індивідуальних учасників групи (вимір 

працівника); 

– надання практичних консультацій (вимір практики); 

– побудова та розвиток групи чи команди, вивчення проблем групи 

(вимір команди); 

– вирішення питань, пов’язаних із закладом, менеджментом, 

організацією, політикою, прийняттям рішень (вимір установи). 

Структура. Хоча структура групової супервізії може суттєво змінюватися з 

перебігом часу, проте важливо прийняти деякі попередні рішення. Зрозуміла, 

погоджена структура може певною мірою зменшити відповідальність 

супервізора щодо керування та спрямування групи, а також надати певне 

відчуття безпеки членам групи. Необхідно визначитися щодо: 

– використання часу; 

– вибору змісту; 

– стилю участі; 

– використання різних видів діяльності. 



Ролі. Особливо важливою є роль супервізора у період інтенсивних змін у 

групі, що на певний час відчутно дезорієнтував її. За такої ситуації для нових 

членів команди необхідне створення фізичного та психологічного простору, 

чим і займається супервізія. Хоча супервізор, безумовно, відіграє важливу роль 

у групі, проте можливе делегування частин цієї ролі іншим, зокрема: стеження 

за часом; головування при обговоренні порядку денного, управління 

структурою; полегшення процесу. 

Якщо рольові функції супервізора розподіляються або делегуються, 

необхідно вирішити, за якими принципами (на основі зацікавленості, навичок, 

старшинства, по колу тощо). 

Методи. Порівняно з індивідуальною, групова супервізія дозволяє 

використовувати значно більше методів, зокрема таких, як: групова дискусія; 

робота в малих групах, тріадах або діадах; рольова гра; структуровані вправи та 

ігри; проективні вправи (наприклад, зображення скульптур, малювання тощо); 

прослуховування аудіоматеріалів; відео. 

Проте, якщо не роз’яснити повністю, яким чином ці методи вбудовані в 

групові супервізорські сесії і за яких обставин їх використовуватимуть, чимало 

можливостей буде втрачено. 

Дослідники групової супервізії Е. Наварре та Е. Сайлес [7], порівнюючи 

індивідуальну та групову супервізію, виявили незначну відмінність у загальній 

ефективності цих двох методів соціальної роботи: ті супервізовані, які мали 

досвід групової супервізії, краще узагальнювали вивчене та більше розуміли 

контекст, у той час як ті, які мали досвід індивідуальної супервізії, були 

кращими в роботі з конкретними користувачами послуг.  

Групова супервізія – підхід, що має величезний потенціал і може у 

майбутньому поступово стати дуже поширеним. Однак для спрямовування й 

реалізації цього потенціалу необхідно ретельно розглянути труднощі. 

Колегіальна супервізія є різновидом групової супервізії. Така група колег 

не є ієрархічною, її учасники не мають ні мети, ні відповідної кваліфікації для 

оцінки чиїхось навичок консультування. Колегіальна супервізія 



використовується у тих випадках, коли у супервізованого немає можливості 

одержувати кваліфіковану індивідуальну супервізію, але є можливість 

одержувати її в групі приблизно рівних за досвідом і можливостями колег. 

Одним з варіантів такої групи може стати колегіальна консультація, у якій 

робиться наголос на підтримуючому та критичному зворотному зв’язку, а 

оцінка, навпаки, не схвалюється. Консультація характеризується тим, що 

молоді фахівці відхиляють або ж приймають пропозиції інших колег [4].  

Основне положення колегіальної супервізії полягає в тому, що індивід, 

який тренує свої навички, може допомогти іншим тренувати ці ж навички 

ефективніше [3].  

Колегіальна супервізія корисна тим, що зменшує залежність від експертної 

ролі супервізора; зростає відповідальність початківця за оцінку власних 

професійних навичок і навичок колег, а також структурування власного 

професійного досвіду; зростає довіра в себе, здатність управляти собою і 

незалежність; розвиваються консультаційні і супервізорські навички; існує 

можливість обирати колег та час; використовується колегіальна модель. 

Моделі колегіальної супервізії частіше описують роботу групи, яка обирає 

зі своїх членів лідерів-експертів чи чергових лідерів [10, р. 288-293].  

К.Спайс та В. Спайс запропонували тріадичну модель колегіальної 

супервізії, у якій супервізори працюють разом у тріаді, обмінюючись ролями 

коментатора, супервізованого і фасилітатора протягом супервізорської сесії. Ця 

модель припускає, що молоді фахівці приймають на себе завдання і 

відповідальність, надані супервізорам [9, р. 251-280]. 

На відміну від звичайної моделі супервізії, у колегіальній акцент робиться 

на допомозі один одному для досягнення своїх цілей більше, ніж на оцінці своїх 

професійних дій. Відносини, створені колегами, дають можливість одержати 

різний досвід, що потім може стати корисним у подальшій індивідуальній 

роботі і з клієнтом, і з індивідуальним супервізором. При цьому стимулюється і 

позитивна оцінка, і критичний зворотний зв’язок. Крім того, у рамках цієї 



моделі супервізовані перебувають у самостійному пошуку структури й 

напрямку роботи [3].  

Колегіальна супервізія допомагає молодим недосвідченим фахівцям 

підвищити рівень емпатії, рефлексії, конкретності [8, р. 254-260], а також, на 

думку К. Вагнера і Дж. Сміта [10, р. 288-293], забезпечує більшу довіру до себе, 

прояснення цілей і напрямків для сесії, співробітництва, що є дуже корисними 

при моделюванні, навчанні й освоєнні навичок та соціальних послуг. 

Висновки. Супервізію слід розглядати як частину політики соціальної 

організації, важливий чинник забезпечення її стабільності й ефективного 

розвитку. У процесі її здійснення потрібно послідовно діяти в інтересах клієнта, 

якщо відсутні загрози для інших працівників організації. При цьому слід чітко 

розподілити обов’язки між клієнтом, супервізором і соціальною організацією, що 

є однією з передумов ефективного їх партнерства. Взаємодія супервізора з 

клієнтом має відбуватися регулярно, на рівноправній основі, без дискримінації, з 

дотриманням усіх вимог конфіденційності. Важливо при цьому системно 

фіксувати здійснені заходи, результати спостережень, проблеми, які виникають. 
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