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ВСТУП 
 
 

Актуальність викладання дисципліни «Прикладні методики та ос-
нови супервізії в соціальній роботі» обумовлена тим, що для будь-якої 
науки і фаху актуальними є проблеми методології, тобто системи 
принципів і засобів організації діяльності, побудови теоретичної і 
практичної діяльності, а також учення про цю систему. 

Зокрема, становлення методології саме соціальної роботи відбува-
ється за гострих дискусій. Характер практичної соціальної роботи, її 
структура і напрями здійснення розглядаються представниками різно-
манітних теоретичних шкіл під різними кутами зору. 

При цьому, найактуальніші методологічні проблеми соціальної ро-
боти стосуються організації її на такому рівні, який забезпечував би 
максимальну її результативність, а також критеріїв її ефективності. Ці 
дві проблеми фокусуються на головному методологічному принципі 
практики діяльності соціальних працівників, який зобов’язує до забез-
печення єдності теоретичних знань, практичних навичок і вмінь. А це 
формує відповідні вимоги до фахової компетентності та особистісних 
якостей соціальних працівників. 

Соціальна робота за своєю сутністю, є практичною діяльністю, 
срямованою на допомогу людині. Клієнтами соціальних служб є такі 
категорії осіб, як: багатодітні, інваліди, матері-одиначки, діти під опі-
кою та багато інших, що мають крім матеріальних, складні психологі-
чні проблеми. Майстерність соціального працівника в набутті знань та 
вмінні адекватно та ефективно викоритовувати в практиці прикладні 
методики з різних нарямків практичної психологічної науки – арт-
терапії, психоаналзу, кататимно-імажинативної психотерапії тощо. 

Соціальна робота разом з діяльністю психолога, медика, педагога яв-
ляє собою один з найбільш багатопланових та трудомістких видів профе-
сійної діяльності у сфері «людина – людина», належить до найважчих 
«професій допомоги». Високий ступінь відповідальності за прийняття 
рішень, інтенсивний вплив стресових факторів у процесі взаємодії з клієн-
том, що має особливі потреби та складні життєві обставини, зумовлює 
загрозу професійних ризиків у соціальній роботі, зокрема, синдрому виго-
рання через особисту незахищеність фахівця. У зв’язку з цим систематич-
не здійснення супервізії професійної діяльності фахівця із соціальної ро-
боти в соціальній службі набуває особливого значення. 

У зарубіжних системах вдосконалення професійних якостей соціа-
льних працівників істотне місце посідає супервізорство, в основі якого 
лежить ідея активного використання досвіду, що був накопичений в 
процесі практичної діяльності. В сучасній Україні супервізорство ще 
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не має широкого вжитку. Однак воно заслуговує на серйозну увагу, 
тому що поряд з інноваційними організаційними та змістовними фор-
мами соціальної роботи, які вже використовуються, може стати дуже 
результативним засобом діяльності. 

Введення інституту супервізії буде сприятиме розвитку соціальної 
роботи, підвищенню її якості. Це досить складний вид діяльності, який 
висуває перед виконавцями досить високі вимоги, тому перед широким 
впровадженням у практику соціальної роботи є необхідним глибоке 
осмислення його ролі і змісту в контексті діяльності соціальних служб. 

Інше важливе питання для розгляду – близькість понять супервізії і 
кураторства, яке має довгі історичні корені, інтуїтивно більш зрозумі-
лий зміст, тоді як супервізія потребує пояснення. Питання їхньої схо-
жості чи відмінності має сенс як у термінологічній, так й у практичній 
площинах. По-перше, сама логіка розвитку мережі центрів соціальних 
служб, які в Україні вже перетнули 10-річний рубіж, демонструють 
яскраві тенденції до спеціалізації та професіоналізації. По-друге, акти-
вне наукове осмислення існуючих практик й їх теоретичне узагальнен-
ня. По-третє, розвиток стандартів соціальної та соціально-психологічної 
освіти, який має містити не тільки вітчизняний та зарубіжний досвід, а й 
бути підготовленим з урахуванням перспективи розвитку соціальної 
роботи. Супервізія в соціальній роботі розглядається як інструмент під-
вищення ефективності діяльності соціальної служби. 

Супервізія є одною з необхідних складових управлінського процесу 
в соціальній роботі. Процес супервізії потребує масштабного бачення 
виробничого процесу в установі, а також проблеми, потреби та перс-
пективи розвитку кожного працівника. Від того наскільки вчасно на-
дається необхідна допомога кожному соціальному працівнику та від-
ділку або установі в цілому, може залежати рівень результативності 
їхньої діяльності. 

Підхід до супервізії, запропонований у цьому посібнику – один з тих, 
які можна широко застосовувати в багатьох соціальних службах, закладах 
і групах фахівців. Супервізія є невід’ємною частиною забезпечення якості 
та розвитку персоналу як у державних службах, волонтерських організа-
ціях, так і в незалежних і в приватних закладах, у «польовій» практиці 
тощо, хоча її форма та спрямування можуть різнитися залежно від завдан-
ня, розмірів організацій та цінностей. Потреби супервізованих залежать 
від кількох чинників, зокрема від того, наскільки новими для них є соціа-
льна робота і соціальне забезпечення, а якщо вони не є новачками, то який 
досвід мають чи працюють безпосередньо з користувачами служби. Деякі 
досвідчені супервізори, навіть із багаторічною практикою супервізії, на-
були відповідних навичок у процесі роботи, а не в наслідок навчання. Цей 
практичний досвід є безцінним, однак брак наукових знань про суперві-
зорські відносини, стилі, фокуси, форми, моделі, фактори супервізії, від-
сутність можливості задоволення нових потреб досвідчених супервізорів, 
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пов’язаний зі змінами поточної сучасної ситуації й появою антидискримі-
наційної супервізії та супервізії в умовах посттравматичного стресу, зни-
жує ефективність супервізійної допомоги. 

Інша група працівників, робота яких може вдосконалитися завдяки 
цьому посібнику – це викладачі практики, які здійснюють супервізію 
студентів на їхніх робочих місцях та викладачі дисципліни «Суперві-
зія», що відповідають за навчання супервізорів персоналу соціальних 
служб. Навички потрібні для супервізії персоналу та студентам у чо-
мусь збігаються, але мають і суттєві відмінності. Це питання розкрито 
в темі «Процес становлення супервізора». 

Присвячено увагу аналізу суттєвого питання – стосункам між супе-
рвізором та супервізованим, у зв’язку з тим, що в наданні індивідуаль-
них соціальних послуг важливість процесу обезцінюється, першочер-
гове місце починає займати результат. Провідну роль в супервізорсь-
ких стосунках займають цінності на рівні широкого політичного, орга-
нізаційного та соціального контексту. 

Соціальним працівникам і персоналу соціальних служб доводиться 
мати справу зі збільшенням стресу та ускладненням роботи, й важлива 
роль супервізії полягає в тому, щоб допомогти їм працювати оптимально. 

Модульний принцип навчальної діяльності студента в умовах кре-
дитно-модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП) 
передбачає модульну структуру навчальної дисципліни. Дисципліна 
складається з 2-х змістових модулів, кожен з яких являє собою задо-
кументовану частину змісту навчальної дисципліни, вивчення якої для 
студентів завершується контрольним заходом. 

Тому цей навчальний курс складаєть з двох модулей, які виклада-
ють протягом двох триместрів, у першому триместі (14 тижнів) викла-
дається модуль «Прикладні методики в соціальній роботі», а у другому 
(6 тижнів) – «Основи супервізії в соціальній роботі». 

Метою модулю «Прикладні методики в соціальній роботі» є фор-
мування системи знань з основ соціальної роботи як практичної про-
фесійної діяльності та умінь щодо застосування сучасного арсеналу 
основних прикладних методик в соціальній роботі з різними категорі-
ями клієнтів для вивчення особистості, вирішення комплексних за-
вдань психологічної діагностики, консультації, корекційно-розвивальної 
та відновлювальної роботи. 

Предметом модулю дисципліни є методи та методики соціальної 
роботи, які використовуються для роботи з окремими особами і різни-
ми групами населення. 

Трансформаційі процеси сучасного суспільства зумовлюють дифе-
ренційовані зміни в його структурі, міжособистісних відносинах, інди-
відуальних станах. Специфіка практики соціальної роботи полягає у 
тому, що зміна об’єктивних умов надання соціальної допомоги та під-
тримки неминуче породжує нові соціальні ситуації, зміну в стосунках 
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між людьми в процесі соціальної роботи. Це зумовлює необхідність 
використання адекватних новим ситуаціям методів, прикладних мето-
дик і стратегій втручання, впровадження інноваційних підходів. У 
зв’язку з цим практика соціальної роботи перебуває у постійному по-
шуку і трансформації. 

Найактуальніші методологічні проблеми соціальної роботи стосу-
ються організації її на такому рівні, який забезпечував би максимальну 
її результативність, а також критеріїв її ефективності. 

Реалізації означених задач сприяє вивчення студентами – майбут-
німи фахівцями з соціальної роботи навчальної дисципліни «Приклад-
ні методики в соціальній роботі». 

Модуль курсу «Прикладні методики в соціальній роботі» має за ме-
ту озброїти студентів системою базових теоретичних знань основних 
методик соціальної роботи, на теоретичному та практичному рівні дає 
можливість ознайомитися з типовими методами соціальної роботи, 
визначає та характеризує роль, основні вимоги до діяльності соціаль-
ного працівника, детально описує методиї організації соціальної робо-
ти з різними групами клієнтів. 

Завданнями модулю дисципліни є: 
– ознайомити студентів із системою соціально-психологічного 

знання, показати місце прикладних методик в його структурі; 
– забезпечити засвоєння студентами основних теоретичних поло-

жень в галузі закономірностей розвитку та особливостей прояву психі-
чних процесів, психології особистості, психології діяльності, психоло-
гії саморозвитку, психологічного консультування та корекції; 

– сприяти застосуванню знань, отриманих у процесі вивчення  
дисципліни у повсякденній практичній діяльності, у пошуку рішень 
практичних проблем, процесах саморозвитку, самовдосконалення як 
особистісного, так і професійного; 

– сприяти формуванню психологічної культури студентів, підви-
щенню якості їх життя, ефективності професійної діяльності тощо. 

Вивчаючи модуль дисципліни «Прикладні методики в соціальній 
роботі», студенти повинні: 

– оволодіти знаннями щодо основних методологічних положень 
соціальної роботи та прикладної психології як науки; основних теоре-
тичних концепцій та напрямів сучасної соціально-психологічної дум-
ки, а також щодо психічної реальності, свідомості й самосвідомості 
людини; специфіки формування особистості на різних вікових етапах 
та її психологічної структури; основних видів діяльності соціального 
працівника; основні прикладні методики таких напрямків, як: психоа-
налітичний, когнітивний, гуманістичний, тілесна психотерапія, симво-
лдрама, арт-терапія, психодрама, індивідуальна психологія та геш-
тальт-терапія, індивідуальна психологія та біхевіоризм, сугестивні 
методики; способи саморегуляції соціального працівника; 
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– сформувати уміння та підготувати базу для вироблення нави-
чок щодо застосування психологічних знань для аналізу та розв’язання 
проблем, що виникають у професійній діяльності, зокрема, уміння: 
визначати психічний стан клієнтів соціальної служби, застосовувати 
індивідуальний підхід в роботі; 

– відповідно до проблематики клієнта визначати та реалізовувати 
певні види та напрямки діяльності соціального працівника; 

– знайти оптимальне практичне вирішення соціально-психологічних 
проблем клієнтів соціальної служби; 

– на високому професійному рівні проводити, адекватно потребам 
клієнта, обрані прикладні методики. 

Поточний контроль та оцінювання знань, умінь, навичок студентів 
здійснюється відповідно до вимог та правил модульно-рейтингової техно-
логії навчання і передбачають застосування таких методів та форм переві-
рки якості засвоєння знань, як: усні співбесіди за матеріалами розглянутої 
теми, тренінги, методики, вправи тощо; письмові експрес-опитування, 
тестову форму діагностування знань, контрольні роботи за результатами 
засвоєння окремих модулів та комплексну контрольну роботу за підсум-
ками вивчення дисципліни. Вихідний контроль – іспит. 

Модуль дисципліни «Основи супервізії в соціальній роботі» ви-
кладається спеціалістам соціальної роботи, які повинні здобути за 
допомогою вивчення цього курсу, поглиблені спеціальні знання та 
уміння інноваційного характеру, певний досвід їх застосування та 
продукування нових знань для вирішення проблемних професійних 
знань у галузі соціальної роботі. Тому, по-перше, спирається на знан-
ня, отримані студентами протягом всього попереднього терміну на-
вчання, а, по-друге, на досвід, що був набутий при проходженні прак-
тик. Отже, вони вже здатні подивитись на процес, завдання та резуль-
тати соціальної роботи в цілому. Викладання дисципліни передбачає 
ознайомлення з теоретичними аспектами супервізії, а також багато 
уваги приділяється засвоєнню засобів та форм проведення супервізій-
ного процесу з різними цільовими групами соціальних працівників. 

Мета модулю «Основи супервізії в соціальній роботі» – забезпе-
чення поглибленими спеціальними вміннями та знаннями інноваційно-
го характеру, отримання певного досвіду їх застосування та продуку-
вання нових знань для вирішення проблемних професійних завдань у 
соціальній сфері. 

Важливими складовими підготовки фахівців є знання, а саме знан-
ня з соціальної, вікової психології, психологічного консультування, 
психокорекційної (тренінгової) робти, конфліктології, психології 
управління, супервізії як однієї з сервісних ролей висококваліфікова-
ного соціального працівника-професіонала. 

Другим компонентом підготовки фахівців є формування відповід-
них вмінь та навичок. Фахівець із соціальної роботи повинен вміти 
спілкуватися та надавати інформацію, оцінювати потреби та представ-



І. В. Астремська 

 

14 

ляти інтереси людини, підвищувати її можливості та сприяти розвитку, 
створювати «мережу допомоги» та керувати процесом допомоги. 

Третьою складовою підготовки є формування професійних цінностей. 
Вони базуються на переконанні в тім, що суспільство повинно підтриму-
вати людину, коли вона стає вразливою, що кожна людина є унікальною 
та неповторною, на прийнятті відмінностей та різноманітності людей, 
на повазі до людей, на праві людей до самовизначення, а також на праг-
ненні до їх інтеграції, залучення, включення у суспільне життя. 

Спеціаліст із соціальної роботи повинен знати: 
– складові професій: базові цінності, етичні та юридичні принци-

пи супервізії в соціальній роботі, знання та вміння/навички; 
– етичні засади супервізії в соціальній роботі та шляхи реалізації 

цінностей на практиці; 
– професійні якості, функції, ролі соціального працівника; 
– професійно-орієнтовані фази розвитку супервізії; 
– цілі та принципи ведення супервізорського процесу; 
– основні стилі, фокуси, форми/формати супервізії; 
– загальне уявлення про фактори, що впливають на супервізорсь-

кий процес. 
Спеціаліст соціальної роботи повинен вміти: 
– інтегрувати теоретичні знання та практичний досвід; 
– реалізовувати професійні цінності на практиці; 
– користуватися етичними принципами, кодексом соціального 

працівника; 
– теоретично обґрунтовувати втручання; 
– здійснювати первинне оцінювання; 
– заключати контракт з клієнтом; 
– безпосередньо надавати допомогу з використанням методів ін-

дивідуальної, групової роботи та роботи у громаді; 
– представляти інтереси клієнта; 
– оцінювати успішність втручання; 
– дотримуватися меж професійної компетенції; 
– аналізувати власні вміння та навички, рівень знань, особистісні риси; 
– керувати процесом допомоги та постійно підвищувати свій 

професійний рівень. 
Основні задачі модулю – залучення до того досвіду, що вже є як в за-

рубіжній, так і вітчизняній практиці соціальної роботи, надання необхід-
них базових навичок проведення супервізії; оволодіння знаннями щодо 
основних теоретико-методологічних положень супервізії як науки, історії 
її виникнення та розвитку; основних теоретико-емпіричних моделей, сти-
лів, фокусів, форматів, факторів супервізії; етичних та юридичних прин-
ципів, базових цінностей; супервізійних ролей і відносин, і перш за все – 
професійного розвитку супервізора, процесу який допомагає усвідомити 
свої сильні сторони і обмеження, визначити зони росту і взагалі цікаво і 
продуктивно існувати в своїй професії.  


