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Зіґфрід Татшль 

Рефлексія як ключова компетенція супервізії 

Переклад з німецької мови Костянтина Поліщука 

Ця стаття1 займається питаннями чому рефлексія, а з нею разом і супервізія 

набувають все більшого значення у різноманітних сферах професійної 

діяльності, а також як виникає рефлексія і чому супервізори є фахівцями з 

рефлексії2.  

Висунуто наступні гіпотези: 

- Стрімкі зміни у світі праці призводять до формування суперечливих вимог 

та робочих завдань. Докорінні зміни професійних кваліфікацій 

(професіоналізація) чинять сильний тиск на фахівців та викликають 

суперечливу картину розуміння своїх професій.  

- Ці конфлікти не вирішити просто з допомогою розпоряджень та правил. 

Для їхнього опрацювання необхідна співучасть та ідеї зацікавлених сторін. 

Виникає потреба у рефлексії. 

- Для опрацювання і забезпечення цієї потреби у рефлексії супервізія 

використовується у щоразу більшій кількості сфер. На сьогодні – це уже 

загальноєвропейський феномен. 

-  Супервізори – це спеціалісти з рефлексії робочих ситуацій та професійної 

діяльності. 

- Базовою передумовою для здійснення професійної супервізії є 

цілеспрямований розвиток рефлексивної компетенції. 

Наступна стаття доводить ці гіпотези на основі мого власного практичного 

досвіду та розуміння в якості супервізора, а також з огляду на відповідну 

літературу. Цілісності моїм тезам надають рекомендації з вдосконалення 

рефлексивної компетенції.    

1. Трансформація, професіоналізація та потреба у рефлексії  

Наведені тут приклади торкаються змін принципів та підходів до роботи, а 

також нових вимог до працівників у зв’язку із зміненими рамковими умовами. 

При цьому завжди має місце інтенсивна емоційна та когнітивна дискусія із 

попередньою професійною ідентичністю. Відповідними мають бути не лише 
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нові дії та підходи, але й також попередня робота, яка має залишатись 

прийнятною і зрозумілою перед самим собою та новими вимогами. Мотиви 

зміненої поведінки повинні також бути раціонально і зрозуміло пояснені 

навколишньому середовищу.  

Взаємозв’язок між масштабними змінами у професійному середовищі та 

використанням супервізії можна уже в якості історичного прикладу 

проілюструвати у контексті становлення Служби допомоги умовно засудженим. 

«У 1961 році була створена … законодавча база сучасної Служби допомоги 

умовно засудженим… Ініціатором супервізії у створеній загальноавстрійській 

«Асоціації допомоги умовно засудженим» став за підтримки Елізабет Шильдер 

Зепп Шиндлер, який керувався прагненням підтримати працівників Служби у 

їхньому нелегкому завданні (подвійній функції) між контролем за дорученням 

суду і терапевтичною індивідуальною допомогою у кожному конкретному 

випадку. Компетентність працівника Служби ґрунтується значною мірою на 

довірі, яка виникає у контакті з відповідним клієнтом (див. Schindler 1984).»3 

В організаціях, які працюють з людьми із обмеженнями, така потреба у 

рефлексії часто виникала під час переходу з «піонерської» фази до професійної 

інституції. Працівники, які, спершу без спеціалізованої професійної освіти, але з 

великим бажанням, брали на себе, інколи навіть перебуваючи у родинних 

зв’язках, завдання по організації та опіці та орієнтувались при цьому на свій 

життєвий досвід в якості матері чи батька, вступали у конфлікт з новими 

вимогами, такими як особлива підтримка клієнтів. Інструктори, які керувались 

своїм досвідом у якості практикантів та асистентів у різних ремісничих 

професіях, були вимушені раптово зіткнутись із вимогами, які не були 

підкріплені відповідним попереднім досвідом.    

Приклад: 

Колишній водій-далекобійник, за освітою – монтажник, відповідає на своїй 

новій роботі по догляду за людьми з обмеженими можливостями за групу 

десяти розумово, а також в іншому відношенні неповносправних людей. Дехто 

з них має за спиною складні соціальні родинні умови і демонструє сильно 

незвичну поведінку. Для цих десяти людей він повинен віднайти відповідне 

заняття з акцентом на керамічних роботах (вази, попільнички…), які 

продаватимуться на різдвяних ярмарках. Один з підопічних любить працювати 
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із деревом, його сокровенним бажанням є побудувати дерев’яний автомобіль. 

Тимчасово, у ході ремонту, виникають також і такі види робіт, як прибирання та 

сортування старої цегли. Питання, які турбують новоспеченого координатора з 

догляду за неповносправними людьми в рамках супервізії – це «Чи слід 

примушувати підопічних до роботи чи до певного її об’єму, норми? Наскільки 

сильно треба йти на зустріч трудовим побажанням окремих клієнтів? Як 

ставитись до спротиву, відмови щось робити – це ж неповносправні люди, вони 

не винні, що так поводяться?» 

На командній супервізії з боку керівництва та досвідчених колег завжди 

наголошується важливість емпатичної здатності та, власне, інтуїтивних дій. 

Важливо також не застосовувати силу. Знайомі до того маршрути поставок та 

списки замовлень були замінені на нечіткі робочі завдання. Єдиними 

випробуваними рамками є робочий час. До того важливим було доставити 

замовлений товар у відповідний строк. Соціальні контакти з клієнтами були 

зведені до моменту передачі товару і за змістом були доволі банальні. Тепер ж 

потрібно 7 годин в день постійно контактувати із десятьма вкрай різними 

людьми, працювати з ними як з групою та з педагогічної точки зору доцільно 

реагувати на конфлікти, що виникають між ними у підгрупах. Замість списків 

замовлень тепер слід заповнювати та перевіряти графіки догляду. На супервізії 

я завжди намагаюсь встановити зв’язки з іншими відомими ролями, скажімо з 

діяльністю командира добровільної пожежної бригади. У цій функції його 

рутина полягає у тому, щоб мотивувати людей до добровільної і надійної 

роботи та давати собі ради з непередбачуваними ситуаціями.  

Професійні курси з підвищення кваліфікації фахівців по догляду за людьми з 

обмеженими можливостями інколи навіть посилювали робочий стрес, адже 

поряд із повсякденною роботою треба було також «відкоригувати» новий 

досвід та професійну роль відносно попередньої діяльності.  Схожі конфлікти 

виникли і на рівні керівних посад. Якщо раніше вони тривалий час розглядали 

себе у ролі адміністраторів, то тепер їм без відповідної педагогічної підготовки 

все більше довелось приймати фахові рішення. Додатково вони ще зіткнулись із 

новою генерацією працівників, які прийшли на роботу з уже солідною освітою і 

практичним досвідом та почали піддавати сумніву фахові рішення керівництва.4  
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Потреба у рефлексії виникає також і у зв’язку із зміненими вимогами та 

поведінкою клієнтів. Служби стають організаціями з надання послуг, а «години 

прийому» - діалогічним, орієнтованим на клієнтів процесом. У щоразу більш 

виражених  економічних організаціях уже продаються не лишень виключно 

технічні продукти, але й «рішення» та консультації. Комунікативна та соціальна 

компетентність вимагається тепер на різних рівнях працівників.  

У шкільному середовищі вчителям протистоять усе більш впевнені у собі учні 

та батьки, де перші через анкети зворотного зв’язку раптом самі опинились у 

ситуації, коли їм виставляють оцінку. Для того щоб вчителі не почували себе 

деградованими до ролі учнів, такі нові шкільні інструменти можуть виправдати 

себе лиш тоді, коли у контексті ставлення до «фідбеку» з боку вчителів будуть 

розвинуті нові ролі та ідентичності. Робота директора школи швидко 

перетворюється з честі на муки, адже ти раптово постаєш перед 

управлінськими вимогами, для яких недостатня попередня робота на 

вчительській посаді, як і досвід на попередньому місці праці. Колегія – це вже 

більше не колеги,  а очікує від колишніх колег порад, стратегічних бачень, 

свободи дії і часто також захисту від багатоманітних завдань, які все більше 

делегують до шкіл. Самотність, яка давала вчителям в класі частково 

розвантажувальне відчуття автономії, стає тепер тягарем та ризиком для 

здоров’я та соціального життя.  

Фахової загальної освіти із додатково набутими спеціалізованими знаннями 

часто уже не достатньо, щоб справлятись із вимогами у ролі практикуючого 

лікаря. Із більшим досвідом і рутиною у роботі з’являється безпека. Останню 

часто підважують пацієнти, які більш впевнено конфронтують із позицією 

лікаря, привносять попередньо зібрану інформацію й часто формулюють 

особливі побажання щодо лікування. Перепитуються рутинні правила, зростає 

готовність змінити лікаря та почути «другу думку». Університетська освіта не 

підготувала до цих нових викликів, роль бійця-одинака, що була високо 

розвинута в результаті довгого навчання, до того ж і ускладнює розробку нових 

стратегій і ролей для подолання цих нових вимог. І тут здатність до самотності 

стає ризикованим тягарем для лікаря і пацієнта.  

Кардинальні зміни зачепили і політичну трудову сферу. Для вирішення 

проблеми нещадної медійної прозорості для консультацій залучають медійних 
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коучів та «спін-докторів». Утім, усе більш вимогливий електорат ставить частіше 

питання щодо зовнішності, бажає справжності та автентичності. На тему 

належного виступу перед відповідною цільовою групою з відповідними 

меседжами є багато тренінгів та вправ. Необхідна для цього автентичність 

вимагає, щоправда, рефлективних внутрішніх процесів. Натреновані ролі 

повинні бути приведені у відповідність з власною ідентичністю. Уже не 

достатньо просто мати харизму, здатність до діалогу чи фахову компетентність. 

Усі ці здібності слід уміти застосовувати гнучко та відповідно до ситуації. У 

процесі рефлексії політичні представники не менше потребують дискусії з 

основною професією та попередньою ідентичністю, щоб компетентно та 

автономно справлятись з актуальними викликами до політиків.  

У багатьох європейських країнах спостерігаються процеси старіння суспільства 

та зменшення рівня народжуваності, що веде до разючого скорочення молодої 

робочої сили. Нових працівників можна залучити у короткий термін лиш 

шляхом міграції. Однак, таким чином багато трудових сфер вже у найближчому 

майбутньому ще більше, аніж сьогодні зіткнуться з питаннями інтеграції 

працівників різного культурного походження з різною робочою культурою. І тут 

формується уже відомий конфлікт. Проблеми, що виникають часто неможливо 

буде вирішити розпорядженнями, а натомість вимагатимуть рефлективних 

компетенцій усіх зацікавлених сторін. Це також і превентивні заходи проти 

упереджень щодо «чужих» колег по роботі, де можна опрацювати предметні 

причини трудових конфліктів. 

Що об’єднує цю динаміку та відповідні питання, це той факт і досвід, що 

проблеми, які виникають, неможливо вирішити виключно вказівками та 

розпорядженнями згори. Вони просто не піддаються простому керуванню. При 

цьому завжди постає потреба у діалогічних і рефлективних процесах, які 

залучають формат візаві та вимагають адекватні до ситуації, гнучкі дії. 

Незамінним є постійне навчання на досвіді. Здебільшого тільки його 

недостатньо. Його слід поєднувати та узгоджувати із новою методикою, яку 

можна натреновувати на курсах і тренінгах, та з новими підходами. Особиста та 

професійна історії інтегруються, для того щоб у розумінні розвитку ідентичності 

могли співіснувати поруч «той, ким я є зараз і той, ким я був». Взаємодія між 

процесами, орієнтованими всередину і назовні, вимагає спеціального 
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навчання. Супервізія спеціалізується на вивченні методики для організації цього 

процесу.  

Резюме 

Вище наведені проблеми комплексного характеру не є виразом особистих 

недоліків чи персональної невдачі. У розумінні супервізії мова йде про 

феномени, які виникають у зв’язку із зміненими умовами праці та суспільною і 

технологічною трансформацією, що лежить в основі цих змін. Вони торкаються 

професійних груп, інституцій чи цілих галузей. У кожному конкретному випадку 

супервізія надає належне значення цим змінам, у тому числі і для кожного 

окремого індивіда.  

Швидкість вище описаних змін тільки зростає і перекидається на щоразу більшу 

кількість сфер.5 Так само і багато випускників курсів з підготовки супервізорів 

звертаються до усе більше нових сфер, роблячи зі свого боку цінний вклад та 

вносячи нову динаміку у розвиток супервізії.6  

2. Рефлексія як ключова складова супервізії  

Дієслово «рефлектувати» було запозичене у 17 столітті з латинського re-flectere 

«відгинати, повертати назад» (з лат. “animum reflectere” «звернути свої думки 

на щось»). Інші дотичні трактування – це «віддзеркалювати, відображати; 

роздумувати, розмірковувати, зважувати; брати до уваги, прагнути, тримати в 

полі зору».7 

Як виникає рефлексія: 

«Це був неймовірний кінець, дивувався Гунгертобель. «Авжеж», відповів 

Берлах, але припустимий. Ви повинні були врахувати усі можливості.»8 

«Врахувати усі можливості» - така принципова позиція Дюрематтівського 

комісара Берлаха позначає як на мене суть основного принципу супервізії. 

Пережите і сприйняте перевіряється на предмет найрізноманітніших 

можливостей розуміння та інтерпретації. Якщо виражатись образно, то це як 

накладати різні кольорові плівки на ту саму картину, висвітлювати сцену з 

найрізноманітніших ракурсів чи обирати «різні повітряні коридори»9. 

Такий процес «наближення» до розуміння феноменів можна представити у 

трьох кроках: 
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- Встановлення фактів 

- Розпізнавання емоцій та почуттів 

- Початок рефлексії   

В основі цього трійчатого поділу лежить психосоматична модель, яка 

відштовхується від тіла, душі та духу. На основі уже вище наведеного прикладу 

супервізії з персоналом Служби допомоги людям із психічними та іншими 

обмеженнями ми продемонструємо це ще глибше: 

Встановлення фактів 

Для роботи супервізора факти означають те, що інші можуть побачити, 

перевірити, або те, що можуть довести твердження інших.10  

Приклад: мене запросили провести супервізію для персоналу Служби допомоги 

людям із психічними обмеженнями. Кількість осіб у команді встановлена 

штатним розписом. Органіграми і посадові інструкції регламентують обов’язки і 

сфери відповідальності. Деякі завдання озвучуються, інші керуються 

традиціями. Розташування чи організація приміщень сприяє певним 

можливостям для зустрічей або ж обмежує їх. Виконується робота. 

Приймаються рішення. 

Розпізнавання емоцій і почуттів 

Під емоціями ми розуміємо у цьому контексті безпосередню фізіологічну, 

чуттєву реакцію на події, розповіді, побачене, середовище, людей, прості чи 

певну ситуацію. Здатність людини також і відчувати ці емоції дозволяє надавати 

цим безпосереднім фізіологічним реакціям різну якісну оцінку.11  

Приклад: телефонний запит тім-лідера групи викликала у мені певний 

фізіологічний стан настороженості та пробудив почуття цікавості та інтересу. 

Зовсім протилежні у мене були фізіологічні реакції уже під час супервізії, коли 

новий працівник розповідав про відмову його підопічного працювати. Оскільки 

він неповносправний, з ним багато не зробиш. І не звільниш його. З іншого боку 

ця ситуація могла б бути критичною, адже цей клієнт «заражує» своїм 

ставленням інших у групі і поширює у ній хаос. Такий період супервізії викликає 

у мене фізіологічні стани сильної втоми і фази дезорієнтації та «затуманення». 

Виникає відчуття паніки.  
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Початок рефлексії  

Факти, емоції та почуття перевіряються на тлі певних концепцій і теорій, щоб 

зрозуміти презентовану супервізантом і пережиту ним ситуацію. Ці умовиводи 

повинні відкривати нові та інші дієві перспективи або ж допомагати 

забезпечувати прийняті рішення. Супервізор повинен завжди віднаходити 

слушний момент, коли і як повідомляти супервізантів про свої відчуття та 

міркування, щоб ті могли сприйматись як певна допомога і підтримка.  

Приклад: відчуття паніки змушує мене думати про клієнта, який спантеличений 

діями нового керівника групи. Незрозуміла поведінка останнього викликає у 

нього перенапруження. У схожій ситуації і сам керівник гуртка/служби. 

Непередбачувані емоційні вибухи клієнтів є для нього незвичними. Він 

розслабляється лиш тоді, коли може керувати звичним для нього робочим 

процесом. «Психологічна мова» інших членів команди є для нього очевидно 

чужою. Я розумію, що у моментальній робочій ситуації потреба у безпеці і 

бажання отримати певні інструкції для «роботи з почуттями» є пріоритетні. Я 

намагаюсь віднайти аналогії між даним випадком і попередніми професійними 

ситуаціями, і підтримую розмови про конкретні очікування конкретних дій.  

Для рефлексії робочих процесів викристалізувались такі основні наступні 

інтерпретаційні плівки чи «повітряні коридори». Такий процес рефлексії 

вимагає від супервізора щоразу відповідні знання та належну компетентність у 

наступних сферах: 

- Особа (Людина як індивід. Теорії еволюції. Теорії особистості) 

- Група (Людина у групі. Теорії груп. Динаміка групи. Динаміка рангів. 

Типові фази у групах. Подолання страхів у групі. Психологія мас) 

- Консультування12 (Ведення розмов. Теорії навчання. Концепції навчання) 

- Сфера діяльності і її динаміка (Знання про сферу діяльності, в якій 

відбувається супервізія. Історичний розвиток сфери діяльності. Типові 

види поведінки. Закономірності. Табу) 

- Організація (Теорії організацій. Закономірності в організаціях. Теорії 

систем) 

- Робота і професія (Поведінка людей у контексті роботи. Статус професій. 

Функція і роль) 
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- Культура (Культурні теорії. Етнопсихоаналітичні концепції. Міжкультурний 

дискурс)   

- Історія13 (Сучасна історія. Історична динаміка. Концепти громадського 

простору. Дослідження конфліктів. Форми і структури влади. Колективне 

опрацювання історії) 

Супервізія і здатність до «інструменталізації» 

Поняття інструменталізації часто означає використовування когось чи чогось 

для власної вигоди. Тут «інструменталізація» означає здатність поставити себе, 

свою особу та свої уміння на службу процесу рефлексії. Описаний вище процес, 

а саме поділ усього комплексу пережитого на три кроки: встановлення 

фактів/розпізнавання емоцій і почуттів/запуск рефлексії вимагає специфічних 

здібностей. Дреєс (Drees) використовує тут поняття інструменталізації14. 

Супервізори надають свою здатність співпереживати та співчувати, свою особу 

із її специфічною історією та досвідом як інструмент для роботи та пізнання. 

Розвивається так зване «третє вухо», щоб у сказаному почути також щось інше, 

що малось на увазі, чи також і несказане, щоб прочитати між рядками та почути 

напівтони.   

Така здатність спостерігати за самим собою, рефлектувати самого себе 

допомагає у дії та у близькості до подій зберігати водночас і дистанцію, і спокій. 

Я сам маю привести себе у стан, щоб спостерігати за своїми діями та водночас 

розпізнавати також поведінку інших.  Де Роос (De Roos) використуває для цієї 

здатності поняття суб’єктивізації.15 

3. Особистісні передумови супервізорів 

У контексті передумов здатності супервізорів до засвоєння та практикування 

ремесла рефлексії виокремлюють три аспекти:  

- Генетично детерміноване нейронне оснащення людини 

- Особиста історія індивідів 

- Підвищення кваліфікації та підготовка. 

Вони є вирішальними передумовами для розвитку рефлективної 

компетентності у сфері сприйняття/уваги/спостереження та ставлення й 
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інтерпретації сприйнятого/поміченого/спостереженого, а також здатності 

суб’єктивізації  (Sitjtze de Roos) чи інструменталізації (Alfred Drees).  

Генетично детермінований нейронний інструментарій людини 

Однією з найзахоплюючих сфер сучасної науки є когнітивна нейробіологія. 

Сьогодні з допомогою різних методів візуалізації можна продемонструвати цілу 

палітру специфічних видів діяльності мозку. У контексті нашої теми цікавим є 

відкриття так званих дзеркальних нейронів.16 Тут мова йде про певну структуру 

мозку, яка дозволяє нам сприймати та інтерпретувати почуття та думки інших 

людей. Ця ділянка мозку активується тоді, коли інша людина робить певний рух 

або коли ми навіть чуємо певний звук від якогось руху. У відповідних ареалах 

нашого мозку цей рух починає імітуватись. Кожен з нас знає цей феномен, коли 

на сесіях супервізії ми мимоволі займаємо ту саму позицію, що й супервізант, 

одночасно прикладаємо руку до рота чи разом позіхаємо. Жаргонний вираз 

«щось рухає нами» отримує відтак і ось таке неврологічне обґрунтування.  

Застосування цих висновків на практиці відкриває для консультування, 

психотерапії і навчання цікаві перспективи. Цю вроджену здібність можна 

тренувати і свідомо використовувати. Якщо я на короткий момент часу 

переймаю дихальний ритм забіглої супервізантки, я вступаю у певний 

інтенсивний процес обміну. Я перебуваю з нею в емоційному контакті, отримую 

поняття про її поспіх і можу спокійно подумати, що мені робити із цим 

сприйняттям. Такий підхід полегшує як правило адаптацію супервізантки, веде 

до видимого заспокоєння і швидко налаштовує її на робочий настрій. Інколи 

мені важливо визволитись із певної пози тіла, яку я несвідомо зайняв, 

віддзеркалюючи свою супервізантку. Таким чином я знову повертаюсь до свого 

власного сприйняття, формую власну позу, яка часто веде до нової динаміки у 

процесі мислення. Тоді ці міркування я знову ж таки можу привнести у процес 

супервізії. Моє «визволення» може зустрічно викликати у супервізантки нову 

«позицію».  Різні дослідження показують, що комунікація відбувається 

переважно у паравербальному та невербальному режимі.17 Причини 

ефективності невербальної комунікації закладені у дзеркальних нейронах. 

Можна також припустити, що у цих неврональних ділянках ховаються і причини 

різних глибинних комунікаційних дефектів.  

Особиста історія 
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Вроджена здатність людини співчувати іншим, здатність до емпатії набуває 

свого особливого вираження і форми в особистій історії кожного індивіда. 

Професійний вибір та особистість є добре дослідженими і задокументованими 

для сфери соціальної роботи та психотерапії.18  

На тему професійного вибору супервізора можна навести наступні тези 

Герхарда Віттенбергера: «На мою думку, вибір професії супервізора пов'язаний 

із високою чутливістю кандидата цікавитись свідомими і несвідомими 

потребами інших людей. Генетично цей інтерес походить із відносин до матері 

чи батьків, нарцистичний баланс яких залежав від певного типу «правильної» 

поведінки дитини. Дитина розвинула дивовижні здібності інтуїтивно 

задовольняти таку потребу своєї матері і таким чином гарантувати собі 

«любов», тобто нарцистичне захоплення батьків. Вона почувала себе корисною 

і це надавало його існуванню впевненості… Але саме розвиток та доведення до 

ідеалу цього чутливого центру допомагає дитині виживати та дозволяє 

дорослому виконувати таку професію як супервізор.»19 

Оскільки супервізія ніколи не є першим вибором професії, часто обирають 

такий основний фах, де згадана здатність до співпереживання є важливим 

складовим елементом.  

Спостереження і тренування рефлексії  

Супервізія означає добре придивлятись, щоб як отримати загальну картину, так 

і ухопити деталі. Мені постійно стають в пригоді дві наступні концепції.  

Мікроаналіз: У дитячій терапії Даніелю Штерну20 (Daniel Stern) йдеться про те, 

щоб дуже ретельно поглянути на короткі сценки чи епізоди: Хто що зробив, в 

якій послідовності, з якими емоціями це було пов’язано, хто що сказав 

комусь…? Дана концепція передбачає деталізоване сприйняття у часовому 

плані короткого моменту у всіх його подробицях. У контексті супервізії це 

означає попросити ще раз у деталях переказати певну вибрану ситуацію. Я 

постійно стикаюсь з тим, що такий доступ з одного боку гальмує темп розповіді, 

з іншого часто відкриває цілковито нову панораму. У цих, часто інтуїтивно 

відібраних сценах стають видимими зразки поведінки чи процеси, які 

відбуваються у більш широкому контексті чи на рівні всієї організації. 
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Феномен резонансу: резонанс визначається Словником «Дуден» як коливання, 

ехо, відлуння, розуміння і дія. Поняття «феномен резонансу» розвинув Гайнц 

фон Фьорстер (Heinz von Förster) у розмові з Моні Елькайм21 (Mony Elkaim). 

Відправною точкою був феномен, що почуття, які виникають у терапевтів чи 

супервізорів, часто є почуттями, які також описують пацієнти та пізніше 

асистенти. Відтак почуття є також пов’язані із відповідними зразками поведінки. 

Емоції, що виникають мають з одного боку відношення до особистої історії 

супервізора. З іншого вони виконують функцію та значення для розуміння іншої 

людини та її системи. При цьому йдеться не лише про сприйняття та 

функціонального розуміння почуттів, які зазвичай спантеличують, як наприклад 

гнів. Слід бути також пильним і тоді, коли виникають почуття сильного 

комфорту чи значної втіхи. Перепитування та рефлексія цих емоцій є часто 

ключем до розуміння ситуації чи проблеми, яку привносять супервізанти.  

Інструкція з тренування сприйняття та рефлексії  

Відповідно до вище наведених міркувань на тему суперізійних підходів, що 

сприяють рефлексії у супервізорів розвинулась певна внутрішня інструкція для 

питань, які фокусують сприйняття та уможливлюють рефлексію: 

Встановлення фактів 

Хто учасник? Що було розказано? Хто говорить забагато? Що не було сказано? 

Які дії були вчинені? Якого типу ця інституція? Які тут письмові правила? Як 

виглядає організаційна структура? Хто за що відповідає згідно з органіграмою і 

посадовими інструкціями? Де знаходиться ця установа? Як вона оснащена? Як 

там все виглядає? Яким є звичний порядок розсадки? 

Розпізнавання емоцій та почуттів 

Що я відчуваю, які у мене виникають емоції? Які відчуття викликає у мене 

супервізант? Як я себе почуваю у відповідному приміщенні? Чи виринають 

спогади про схожі, зовсім інші ситуації? Я б зараз найбільше хотів втекти, 

вдарити, обійняти…? У якому стані моя свідомість – вкрай зосереджена, 

відсутня, дезорієнтована? Які виникають фізіологічні симптоми (головний біль, 

сонливість, нудота …)? Раптом/опісля я починаю насвистувати мелодію – яку?  

Запуск рефлексії 
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Що я при цьому думаю? Які висновки роблю з цього? Які виникають нові 

питання? Які уроки я виніс стосовно моєї потреби у навчанні, моїх сильних і 

слабких сторін? Які видніються наступні кроки? Мої уроки з ретроспективи, з 

дистанції? Яке значення мають ці почуття по відношенню до цієї сфери 

діяльності, цієї професійної посади, постановки завдання? Як я інтерпретую свої 

почуття відносно розказаного? Що було б типовим для цього виду організації, 

клієнтури, культурного фону діючих осіб? 

Резюме 

Рефлексія – це ключова компетенція супервізорів. В її основі лежить здатність 

до інструменталізації. Ця здатність є частиною когнітивного інструментарію, з 

яким народжуються люди.  Вона формується особистою, індивідуальною 

життєвою історією. Пізніше людина спершу несвідомо, згодом свідомо тренує 

цю здібність. Ціла низка концепцій і теорій служать свого роду пластами для 

інтерпретації і розуміння розпізнаних робочих ситуацій та конфліктів. 

Супервізори пропонують себе в якості посередників з порозуміння при 

дослідженні та опрацюванні епізодів з робочого повсякдення. Своєю роботою 

вони підтримують супервізантів у процесі винайдення та розробки їхньої 

власної рефлективної компетенції.  

4. Дистанція як передумова ефективності рефлексії  

Вироблення рефлексії було описано вище як кроки дистанціювання у 

комплексній картині пережитого. Це дистанціювання відбувається всередині 

супервізора. Утім, щоб зробити можливими різні аспекти рефлексії, необхідно 

здійснити також кроки із зовнішнього дистанціювання. Супервізори приходять 

ззовні і є лиш тимчасовими елементами супервізійної системи. Таким чином 

виникає просторова, соціальна і культурна дистанція до системи супервізії.  

Боденгаймер пояснює цю необхідність «елементарним принципом, який 

говорить, що трактувати якусь річ в межах системи, де ми з нею стикаємось, за 

жодних обставин робити не можна. Кожна раціональна інтерпретація – 

розширення значення – слід розуміти по своїй суті як inter-pretatio, тобто як 

переведення з однієї системи в іншу…. Той, хто це робить, inter-pres, є 

посередником, який, коли мова йде про трактування божественного слова, 

бачить себе як presbyter, той, що наводить мости – понтифік, що долає межі 
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системи і виступає посередником між двома інстанціями.»22 У 1978 році Ягер 

(Jager) у зв’язку із супервізією пише у психіатричній лікарні наступне: «У випадку 

супервізії для персоналу терапевтичної спільноти супервізору особливо 

важливо не бути втягнутим у переплетіння цієї спільноти, а мати змогу 

розглядати її на дистанції ззовні.»23 Інге Тутцер (Inge Tutzer) формулює це 2002 

року наступним чином: «Мені видається важливим, щоб задля обміну/діалогу 

податись у простір іншого, щоб пізнати чуже та зближення на чуттєвому рівні. 

Така манера, власне, загалом визначає супервізію.»24 

За 24 роки, що минули між обома цитатами, супервізія стала регулярною 

складовою у різних професійних сферах діяльності. Супервізія та її спеціальна 

форма «коучинг» використовується також і на різних ієрархічних рівнях задля 

розширення професійного горизонту. Дистанційні спостерігачі перетворились 

на «мандрівників теренами пов’язаної з роботою рефлексії». Професійна 

організація «буття осторонь» робить можливим включення у процес рефлексії 

культурного та історичного вимірів. Вирішальним для аналізу цього аспекту є 

досвід у руслі європеїзації суперізії.25 26 

Резюме 

Дистанція – це характерна риса супервізії. Вона є передумовою розширення 

значень. «Методичний інструментарій супервізії полягає у тому, щоб наводити 

мости між обговоренням комунікаційних процесів у професійному середовищі 

чи в організації та представленням і сприйняттям цих тем і пов’язаних з ними 

емоцій у супервізійній системі. Зворотні зв’язки відбуваються з однієї системи 

до іншої, від системи супервізії до системи праці і навпаки.» (Готхардт-Лоренц / 

Gotthardt-Lorenz)27 Розуміння щоразу складнішого професійного середовища 

вимагає актуального інструментарію. З допомогою дистанційної власної позиції 

та як емоційного, так і когнітивного спостереження за робочими процесами і 

ситуаціями супервізія в стані постійно розвиватись далі – у методичному плані 

та відповідно до змін професійного середовища. Аналогічний процес навчання 

та саморозвитку відбувається і в самих супервізантів. Таке обопільне навчання 

та вдосконалення компетенцій, завжди у контакті з професійною реальністю та 

у відношенні до суспільної та особистої дійсності забезпечили супервізії на 

сьогодні загальноєвропейську історію успіху.  
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©Ćiril Ćiro Raič – Mostar28 

У контексті супервізії постійно згадується метафора моста. Тут я хочу 

використати знімок «старого мосту» Мостару29. Для мене він символізує багато 

того, що є для мене важливим як для супервізора та європейця. «Стари мост» 

поєднує різні культури і релігії, як також різні ціннісні уявлення. Він робить 

можливими особисті зустрічі. Знімок «старого мосту» символізує подолання 

провалин та підтримку і полегшення обміну. Ще одним аспектом є 

опрацювання колективної історії. Те, що «Старий міст» після умисного 

руйнування був відбудований із залученням усіх сторін у рамках інтерактивного 

і рефлективного процесу, є ознакою спротиву проти капітуляції перед 

травматичним історичним досвідом.    
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 «На початку 1990-х команда дослідників Пармського університету (Італія) навколо Вітторіо Галлезе (Vittorio 
Gallese) знайшла у мозку макак, в ареалі, який називається F5 – частина префронтальної кори головного мозку, 
там де плануються рухи, певні клітини. Ці нейрони запалювались, коли мавпа торкалась якогось предмету – і 
так само тоді, коли мавпа помічала, коли керівник експерименту торкався цього предмету. Галлезе назвав ці 
клітини, де віддзеркалювалась поведінка інших, «дзеркальними нейронами». 
По міміці і жестикуляції людей, що нас оточують, ми розпізнаємо те, як вони почуваються і як вони думають. З 
цього ми виводимо прогнози щодо їхньої подальшої поведінки, а також наші власні мотиви. Простий приклад: 
чоловік опускає брови – він, певно, розлючений – можливо він мене хоче вдарити – краще тікати звідси. 
Здійснюючи симуляції, ми розуміємо, що відбувається у голові іншого. Можна сміливо це називати 
«мавпуванням». Витонченою проформою є реакція немовляти, якому показують язика: воно показує його 
також.  
Відтак, дзеркальні нейрон мають певне відношення до навчання. Як і до мови: регіон F5 у мавп, де знайшли 
перші дзеркальні нейрони, вважається прототипом Центру/Зони Брока – одного з мовних центрів у мозку 
людини. F5 відповідає за рухи рук – один з аргументів на користь теорії, яка розглядає еволюцію мови на основі 
жестикуляційних прототипів, що мова рук передувала мові губ. Те, що існує взаємозв’язок між слуханням і 
комунікацією з допомогою жестів, показує і робота Галлезе: він знайшов дзеркальні нейрони у F5, які 
запалюються також тоді, коли мавпа чує певний звук, пов'язаний із відповідним жестом. Дзеркальні нейрони 
містяться не лише у префронтальній корі головного мозку. Канадський психолог Вільям Хатчісон (William 
Hutchison) відкрив у людей, яких при свідомості оперують на головному мозку, у передній цингулярній корі 
головного мозку (де деякі дослідники мозку припускають центр «Я», бо він активізується тоді, коли щось робиш 
за власним бажанням) нейрони, які запалювались як тоді, коли пацієнту кололи в палець, так і тоді, коли лікар 
сам себе колов у палець. Так би мовити – співчутливі нейрони у вузькому розумінні.  
Суттєвим компонентом нейронних механізмів співчуття, вочевидь, є те, що ареали, де готуються чи 
представляються певні дії, зв’язані з ареалами, де виникають почуття, тобто з лімбічною системою, до якої 
відноситься славнозвісний «центр страху» - мигдалина. 
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Дослідникам з Лос-Анджелесу та Риму вдалось зрештою довести такий зв'язок: на тестових особах, яким 
показували обличчя, що виражали емоції. Деяких учасників попросили повторити міміку, інші мали лиш за 
ними спостерігати. Результат: в обох випадках мережа ареалів мозку, де з допомогою ядерно-резонансної 
спектроскопії спостерігалась особлива активність, була практично ідентичною. Взаємодія між 
(пре)фронтальними центрами – особливо тамтешніми дзеркальними нейронами – і мигдалиною відбувається 
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