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Հիմ նա կան հաս կա ցու թյուն ներ

 Սու պեր վի զիան հա մա գոր ծակ ցային գոր ծըն թաց է, որի ըն թաց քում սու-

պեր վի զո րը (սու պեր վի զիա իրա կա նաց նող մաս նա գետ) վար չա կան, կր թա-

կան և աջակ ցային մե թոդ նե րի կի րառ ման մի ջո ցով նպաս տում է սու պեր վի-

զիա ստա ցող մաս նա գե տի մաս նա գի տա կան աճին և նրա կող մից մա տուց-

վող ծա ռա յու թյուն նե րի ար դյու նա վե տու թյան բարձ րաց մա նը։

 Վար չա կան սու պեր վի զիան վար չա կան մե թոդ նե րի կի րառ ման գոր ծըն-

թաց է, որը կենտ րո նա նում է սու պեր վի զիայի ծա ռա յու թյուն նե րից օգտ վող 

մաս նա գե տի (սու պեր վի /աշ խա տա կից) կող մից աշ խա տան քային պար-

տա կա նու թյուն նե րի կա տար ման վրա և գնա հա տում աշ խա տակ ցի գոր ծո-

ղու թյուն նե րի հա մա պա տաս խա նու թյու նը աշ խա տան քային պայ մա նագ րի 

դրույթ նե րին։ 

Կր թա կան սու պեր վի զիան սու պեր վի զիայի ծա ռա յու թյուն նե րից օգտ վող 

մաս նա գե տի՝ աշ խա տան քի ըն թաց քում կի րառ վող գի տե լիք նե րի և հմտու-

թյու նե րի զար գաց ման՝ նոր մե թոդ նե րի և տեխ նո լո գիանե րի յու րաց ման գոր-

ծըն թաց է։ Այն բնու թագր վում է պրակ տիկ խորհր դատ վու թյան ան հա տա կա-

նաց ման բարձր մա կար դա կով (այ սինքն՝ ուղղ ված է ան հա տա կան կր թա-

կան որո շա կի կա րիք նե րի բա վա րար մա նը)։ 

Ա ջակ ցային սու պեր վի զիան աշ խա տան քային սթ րե սի, մաս նա գի տա-

կան լար վա ծու թյան և այլ տե սա կի սթ րե սային իրա վի ճակ նե րի և դրանց 

ար դյունք հան դի սա ցող հու զա կան այր ման կան խար գել մա նը/ հաղ թա հար-

մանն կամ մեղ մաց մանն ուղղ ված, փո խա դարձ վս տա հու թյան մթ նո լոր տում 

ըն թա ցող գոր ծըն թաց է (ը նդգծ ված ան հա տա կան մո տեց մամբ)։

 Սո ցիալա կան աշ խա տան քի սու պեր վի զո րը սո ցիալա կան աշ խա տան-

քի մաս նա գի տա կան որա կա վո րում և սո ցիալա կան աշ խա տան քի մաս նա-

գի տա կան աշ խա տան քային փորձ ու նե ցող, փոր ձա ռու մաս նա գետն է, որը 

տա րաբ նույթ սու պեր վի զո րա կան ծա ռա յու թյուն ներ է մա տու ցում սկս նակ, 

սահ մա նա փակ կոմ պե տեն տու թյուն, փորձ և աշ խա տան քային հմ տու թյուն-

ներ ու նե ցող և/ կամ վար չա կան, կր թա կան, աջակ ցային մաս նա գի տա կան 

մի ջամ տու թյան կա րիք ու նե ցող սո ցիալա կան աշ խա տո ղին և/ կամ սո ցիալա-

կան աշ խա տան քի գոր ծա ռույթ ներ իրա կա նաց նող մաս նա գետ նե րին։ 

Սու պեր վի զո րի ծա ռա յու թյուն նե րից օգտ վող մաս նա գե տը (սու պեր վի) 

սո ցիալա կան աշ խա տողն է կամ սո ցիալա կան աշ խա տո ղի գոր ծու նեու թյուն 

իրա կա նաց նող մաս նա գե տը (սո ցիալա կան ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցող 

մաս նա գետ), որը պար բե րա բար աջակ ցային, վար չա կան և կր թա կան սու-

պեր վի զիա է ստա նում սու պեր վի զո րի կամ սու պեր վի զոր նե րի կող մից։
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 Հե ղի նակ նե րի կող մից

 Սույն ուսումնական ձեռնարկի մտահղաց ման հիմքում սո ցիալա կան աշ-

խա տան քի վե րա բե րյալ հա յա լե զու մաս նա գի տա կան համապատասխան 

գրա կա նու թյան բացակայությունն է, ան բա վա րա րու թյունը ընդ հան րա պես 

և մաս նա վո րա պես Հա յաս տա նի սո ցիալա կան պաշտ պա նու թյան ոլոր տում 

տե ղի ու նե ցող փո փո խու թյուն նե րը, որոնք տրա մա բա նո րեն հան գեց նում են 

սու պեր վի զիայի` որ պես սո ցիալա կան աշ խա տան քի կար ևոր բա ղադ րի չի 

ներ մուծ ման ան հրա ժեշ տու թյա նը: 

Հան րա պե տու թյու նում սո ցիալա կան ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցող 

բազմաթիվ մաս նա գետ ներ չու նեն սո ցիալա կան աշ խա տան քի կր թու թյուն, 

թեև ակն հայտ է, որ ու նեն կա րի քի մեջ գտն վող մարդ կանց հետ աշ խա-

տան քի որո շա կի, ան գամ եր կա րա ժամ կետ փոր ձա ռու թյուն, որը, սա կայն, 

հիմնված է բա ցա ռա պես ին տո ւի ցիայի, սե փա կան փոր ձի վրա և զուրկ է գի-

տա կան հիմ քե րից: 

Ներ կա «փա փուկ ան ցու մը» են թադ րում է սու պեր վի զիայի, հատ կա պես 

կր թա կան սու պեր վի զիայի ին տեն սիվ կի րա ռում այն պես, որ գոր ծող մաս-

նա գետ նե րն առանց աշ խա տան քից կտր վե լու աս տի ճա նա բար զին վեն հա-

մա պա տաս խան գի տե լիք նե րով, կարողանան դեպ քե րը վա րել այն պես, որ 

չվ նա սեն շա հա ռու նե րին մի կող մից, մյուս կող մից, երաշ խա վոր վի սո ցիալա-

կան աշ խա տող նե րի՝ որ պես աշ խա տու ժի ար դյու նա վետ իրա ցու մը: 

Հե ղի նակ ները, այս պի սով, առա ջար կում են ուղ ղոր դել գոր ծող և ապա գա 

մաս նա գետ նե րի կամ կա րո ղու թյուն նե րի զար գաց ման գոր ծըն թա ցը` սե ղա-

նի վրա դնե լով սու պեր վի զիա իրա կա նաց նե լու հա յա լե զու մե թո դա կան ձեռ-

նարկ: 
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Ա ռա ջա բան

ՀՀ -ու մ դեռևս 2010 թ. -ից սկիզբ առած բնակ չու թյան սո ցիալա կան պաշտ-

պա նու թյան հա մա կար գում սո ցիալա կան ծա ռա յու թյուն նե րի ին տեգր մանն 

ուղղ ված բա րե փո խում ները, ըստ էու թյան, բուն հա մա կար գի գոր ծա ռու մը 

արդյունավետ, իսկ բնակ չու թյա նը մա տուց վող սո ցիալա կան ան դեմ ծա ռա-

յու թյուն նե րը ավե լի ան հա տա կա նաց ված և մարդ կանց կա րիք նե րին «հար-

մա րեց ված» դարձնելու նպատակ ունեն: 

Նշ ված բա րե փոխ ման ար դյուն քում ակն կալ վող ին տեգր ված սո ցիալա-

կան ծա ռա յու թյուն նե րի հա մա կար գը (Ի ՍԾ) բնակ չու թյան սոցիալապես խո-

ցե լի խմ բե րի հիմ նախն դիր նե րի կան խար գել ման, վաղ հայտ նա բեր ման և 

լուծ ման (կամ առն վազն հաս ցեական մի ջամ տու թյուն նե րի մի ջո ցով դրանց 

մեղ մաց ման) ան հրա ժեշտ նա խադ րյալ է։ 

ԻՍԾ ստեղծ ման ըն թաց քում փո փո խու թյուն ներ են իրա կա նաց վում նաև 

սո ցիալա կան ծա ռա յու թյուն մա տու ցող նե րի աշ խա տան քային մո տե ցում-

նե րում։ Այդ փո փո խու թյուն ներն ամե նից առաջ նա խա տե սում են ան ցում 

բա ցա ռա պես վա րչա րա րա կան գոր ծու նեու թյու նից մաս նա գի տա կան, օգ-

նող, ակ տի վաց նող գոր ծու նեու թյան, այն է՝ սո ցիալա կան դեպ քի վար ման 

մե թո դա բա նու թյան կի րառ մա նը։ Վեր ջինս նա խա տե սում է մարդ կանց իրա-

կան կա րիք նե րի հի ման վրա մշակ ված սո ցիալա կան աջակ ցու թյան փա թե-

թի տրա մադ րում` նյու թա կան և մաս նա գի տա կան ծա ռա յու թյուն նե րի հա-

մա պա տաս խան հա մադ րում նե րով: Նշ ված նոր մո տե ցու մը չի բա ցա ռում 

վար չա րա րու թյու նը ընդ հան րա պես, այլ են թադ րում է սո ցիալա կան ծա ռա-

յու թյու նում այն պի սի վար չա րա րու թյան կի րա ռում, որը կար գա վո րում է ան-

հա տա կա նաց ված մո տե ցում ներն ու ան հա տա կան կա րիք նե րից բխող սո-

ցիալա կան աջակ ցու թյան փա թեթ նե րի տրա մադ րու մը: 

Այս պի սով՝ հա մա կար գում առանձ նաց վում են առան ձին մաս նա գետ ներ` 

դեպք վա րող ներ, որոնք պա տաս խա նատ վու թյուն ու նեն հա մա կար գին դի-

մած ան ձանց խն դիր նե րը դի տելու ամ բող ջու թյան մեջ՝ ի տար բե րու թյուն գոր-

ծող իրա վի ճա կի, երբ քա ղա քա ցու պա տաս խա նատ վու թյունն է «փնտրել-

գտ նել» իրեն հու զող հար ցե րի լուծ ման հա մար ան հրա ժեշտ ծա ռա յու թյուն-

նե րի փա թե թը։ Դեպք վա րո ղը խն դի րը կրող ան ձի /ըն տա նի քի հետ միասին 

նրա իսկ ներ քին կա րո ղու թյուն նե րի զար գաց ման կամ վե րա կանգն ման ու 

ցան ցի կա րո ղու թյուն նե րի զար գաց ման մի ջո ցով գտ նում է նրա՝ սո ցիալա-

կան բնա կա նոն գոր ծառ մա նը խան գա րող խն դիր նե րի լու ծում նե րը կամ 

դրանց հետ ևանք նե րի մեղ մաց ման հնա րա վոր ու ղի նե րը: 
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Դեպ քի վա րու մը սո ցիալա կան աշ խա տան քում կի րառ վող մե թո դա բա-

նու թյուն է, որին տի րա պե տե լու հա մար ան հրա ժեշտ պայ ման է փոր ձա ռու, 

տե սա կան հա մա պա տաս խան գի տե լիք նե րով զին ված սո ցիալա կան աշ խա-

տող-մաս նա գետ լի նե լը։ Դեպ քի վա րու մը պրակ տիկ սո ցիալա կան աշ խա-

տան քում կի րառ վող տեխ նո լո գիա է: ԻՍԾ-նե րում աշ խա տող մաս նա գետ նե-

րը պետք է տի րա պե տեն դրան: Քա նի որ դաշ տում գոր ծող ծա ռայող նե րի 

մի մա սը չու նի հա մա պա տաս խան տե սա կան պատ րաս տու թյուն, կա րե լի է 

դրան հաս նել շա րու նա կա կան կր թու թյան և հավաստագրման մի ջո ցով: Վեր-

ջինս թույլ կտա ոլոր տում գոր ծող մաս նա գետ նե րին ու նե նալ սո ցիալա կան 

աշ խա տան քի նվա զա գույն չա փո րո շիչ նե րին հա մա պա տաս խան մաս նա գի-

տա կան կր թու թյուն։ Կազ մա կերպ չա կան գոր ծա ռույթ նե րը դեպ քի վար ման 

ոլոր տում նո րա րա րա կան են, ուս տի նո րան շա նակ դեպք վա րող նե րի հա-

մար դրանք ան սո վոր են։ Այդ ան սո վոր լի նե լը լուրջ մար տահ րա վեր է գոր ծող 

մաս նա գետ նե րի հա մար, ուս տի ան գամ առաջ նային փու լում նրանց ար դյու-

նա վետ գոր ծա ռումն ապա հո վե լու հա մար ան հրա ժեշտ է ստեղ ծել հա մա պա-

տաս խան նա խադ րյալ ներ։ 

Այս պի սով՝ պարզ է դառ նում, որ նման ար մա տա կան փո փո խու թյու նը չի 

կա րող իրա կա նաց վել առանց եր կու հիմ նա րար նա խա պայ ման նե րի ներ-

մուծ ման`

1.  պա տաս խա նատ վու թյան իրաց ման հա մար ան հրա ժեշտ իրա վա-

կան, մաս նա գի տա կան և ֆի զի կա կան պայ ման նե րի շր ջա նա կի հըս-

տա կե ցում, և 

2. աշ խա տու ժի հան դեպ «հո գա ծու թյան» հնա րա վո րու թյուն նե րի ստեղ-

ծում։ 

Սո ցիալա կան աշ խա տան քում լայ նո րեն ըն դուն ված սու պեր վի զիան (այդ 

թվում՝ դրա նում ամ րագր ված մո տե ցում նե րը), վե րը նշ ված աշ խա տու ժի հան-

դեպ «հո գա ծու թյան» հնա րա վո րու թյուն նե րի մաս նա գի տա կան ան վա նումն 

է: Այն «ծա ռա յու թյուն է ծա ռա յու թյուն մա տու ցո ղին» և առա ջար կում է. 

 ● ա ջակ ցու թյուն. խորհր դատ վու թյուն, մեն թո րու թյուն կամ «քոու չինգ» 

(«դ րա կան» ու ղեկ ցում)` կոնկ րետ օգ նու թյուն կոնկ րետ դեպ քե րի հա-

մար՝ սթ րես նե րի, մեղ քի զգաց ման, «այր ման հա մախ տա նի շի» հաղ-

թա հա րում և այլն,

 ● կր թում. նոր մո տե ցում նե րի, գի տե լիք նե րի և հմ տու թյուն նե րի փո խան-

ցում, լա վա գույն պրակ տիկ գոր ծե լա կեր պի հետ հա ղոր դակ ցում։ Այն 

օգ նում է սե փա կան սխալ նե րից «դա սեր քա ղե լով» և կր թո ղի փոր ձից 

սո վո րե լով առօ րյա գոր ծը վե րա ծել պրակ տիկ սկզ բունք նե րի և մե թո-
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դա բա նու թյան, 

 ● վար չա րա րա կան օգ նու թյուն. ինչ պե՞ս հաս կա նալ և կի րա ռել ըն թա-

ցա կար գե րը, ինչ պե՞ս լու ծել գոր ծող օրեն քով չնա խա տես ված կամ 

ըն թա ցա կար գե րի հետ հա կա սու թյուն նե րի մեջ գտն վող դեպ քե րի 

խնդիր նե րը և այլն (պ րակ տի կա յում դա կոչ վում է «մե թո դա կան օգ-

նու թյուն»), ինչ պես ար դյու նա վետ կազ մա կեր պել գոր ծա կա լու թյան 

(կազ մա կեր պու թյան) կա ռույ ցի աշ խա տան քը, աշ խա տան քային 

ծան րա բեռն վա ծու թյան բաշ խու մը և այլն: 

Ուս տի սո ցիալա կան հա մա կար գի ապա գա, վե րա փոխ ված գոր ծա ռույթ-

նե րով և պա տաս խա նատ վու թյուն նե րով մաս նա գետ ների ար դյու նա վետ 

գոր ծա ռման համար լիազո րու թյուն նե րի սահ ման մա նը, մաս նա գի տա կան 

աշ խա տան քի հա մար ֆի զի կա կան պայ ման նե րին, իրա վա կան կար գա վո-

րում նե րին և մաս նա գի տա կան հիմ նա րար գի տե լիք նե րին ու կա րո ղու թյուն-

նե րին զու գա հեռ կա րիք կա նաև հա տուկ մաս նա գի տա կան հո գա ծու թյան` 

սուպերվիզիայի1:

 Վեր ջին 5-6 տա րի նե րին ՀՀ -ո ւմ սո ցիալա կան ոլոր տում տե ղի ու նե ցող 

բա րե փո խում նե րի ար դյունք նե րից մե կը սո ցիալա կան աշ խա տան քի՝ որ պես 

մաս նա գի տա կան գոր ծու նեու թյան դե րի ու նշա նա կու թյան գի տակ ցու մը 

եղավ։ ՀՀ սո ցիալա կան պաշտ պա նու թյան հա մա կար գում այ սօր ստեղծ վել 

է այն պի սի իրա վի ճակ, որ տեղ սո ցիալա կան աշ խա տող նե րից/ սո ցիալա կան 

աշ խա տո ղի գոր ծա ռույթ ներ իրա կա նաց նող մաս նա գետ նե րից ակն կա լիք նե-

րը նախ կի նի հա մե մատ շատ ավե լին են։ Այլ խոս քով՝ հա մա կար գում փոր-

ձում են «ա նել ավե լին սահ մա նա փակ ռե սուրս նե րով»։ Նման իրա վի ճա կում 

«լու ծում նե րից մե կը յու րա քան չյուր մաս նա գե տի աշ խա տան քի ար դյու նա-

վե տու թյան բարձ րա ցումն է, ավե լի արհեստավարժ աշ խա տան քային թի մի 

ձևա վո րու մը», այն պի սի մաս նա գի տա կան թի մի, որի «յու րա քան չյուր ան-

դա մը տի րա պե տում է մաս նա գի տա կան ան հրա ժեշտ գի տե լիք նե րի, հմ տու-

թյուն նե րի և պրակ տիկ աշ խա տան քում առաջ նորդ վում է մաս նա գի տա կան 

1 Հայերենում ուղիղ թարգմանությամբ այն կնշանակի «գերտեսնել» կամ «անդրհամահայացք» 
կամ «համահայացք»: Բովանդակային իմաստով այն մոտ է երևույթին, որը բժիշկները 
անվանում են «քոնսիլլիում»` անգլերեն «counselling» բառից, որը, ի դեպ, սոցիալական 
աշխատանքի մեթոդ է, այն տարբերությամբ, որ այս դեպքում մեկ առավել հմուտ մասնագետը 
խորհրդատվություն է կատարում մեկ կամ ավելի թվով մասնագետների հետ (բժիշկների 
դեպքում դա ավելի շատ տարբեր մասնագետների համաժամանակյա խորհրդակցություն 
է կոնկրետ դեպքի համար): Զուտ հնչողական նպատակահարմարությունից ելնելով՝ սույն 
ուղեցույցի մեջ մենք պարզապես կկիրառենք օտարահունչ բառը` սուպերվիզիա:



12

ՍՈՒՊԵՐՎԻԶԻԱՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՈՒՄ

ար ժեք նե րով»2: 

Ն ման ար դյուն քի հաս նե լը են թադ րում է ան հրա ժեշտ նա խադ րյալ նե րի 

առ կա յու թյուն, մաս նա վո րա պես.

1. աշ խա տան քային պայ ման ներ, 

2. ո րա կյալ աշ խա տուժ, 

3. աշ խա տու ժի մո տի վա ցիա,

4.  ռե սուրս ներ։ 

Նշված նա խադ րյալ նե րը փոխ կա պակց ված են և լրաց նում են մե կը մյու-

սին3:

 Սու պեր վի զիան ուղղ ված է որա կյալ աշ խա տու ժի (2-րդ և 3-րդ կե տեր) 

ապա հով մա նը, սա կայն ակն հայտ է, որ առանց աշ խա տան քային պայ ման-

նե րի, աշ խա տու ժի մո տի վա ցիայի և ռե սուրս նե րի՝ որա կյալ աշ խա տու ժի 

ապա հո վու մը ինք նին դժ վար իրա գոր ծե լի է. մե ծա նում է հե տըն թա ցի հա-

վա նա կա նու թյու նը: Այ նո ւա մե նայ նիվ, սու պեր վի զիայի ներ մու ծու մը լր ջո րեն 

կխ թա նի մյուս նա խադ րյալ նե րի կար ևո րումն ու դրանց ուղ ղու թյամբ ջան քե-

րի գոր ծադ րու մը։ 

Այս պի սով՝ ար դյու նա վե տու թյան բարձր մա կար դակ ապա հո վող աշ խա-

տան քային թիմ կա րե լի է ձևա վո րել, եթե նրա ան դամ նե րը կա նո նա վոր կեր-

պով աջակ ցու թյուն և ուղ ղոր դում ստա նա լու հնա րա վո րու թյուն ու նեն։ Նշյալ 

պայ մանն ապա հո վե լու լա վա գույն եղա նակ նե րից մեկը սու պեր վի զիան է, 

որը, ըստ էու թյան, հո գա ծու թյուն է աշ խա տու ժի հան դեպ՝ կան խար գե լե լու 

և/ կամ հաղ թա հա րե լու մաս նա գի տա կան այր ման հնա րա վոր դեպ քե րը և 

ապա հո վե լու ան ձնա կազ մի կա նո նա վոր մաս նա գի տա կան աճը։ 

Ու ղե ցույ ցը բաղ կա ցած է չորս գլխից: 

Ա ռա ջին գլ խում ներ կա յաց վում է սու պեր վի զիայի ան հրա ժեշ տու թյու նը 

սո ցիալա կան աշ խա տան քում։ Ապա ան դրա դարձ է կա տար վում «սու պեր-

վի զիա» հաս կա ցու թյան, սու պեր վի զիայի նպա տա կի, խն դիր նե րի և գոր ծա-

ռույթ նե րի՝ սո ցիալա կան աշ խա տան քի մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյան 

շրջանակներում հան դի պող մեկ նա բա նու թյուն նե րին։ 

Երկ րորդ գլ խում ներ կա յաց վում են սու պեր վի զիայի հիմ նա կան տե սակ-

նե րից յու րա քան չյու րի վար չա կան, կր թա կան և աջակ ցային, ինչպես նաև 

ընդ հա նուր նկա րա գի րը, սահ մա նու մը, նպա տակ նե րը, գոր ծա ռույթ ներն 

ու իրա կա նաց ման առանձ նա հատ կու թյուն նե րը։ Բա ցի այդ` ան դրա դարձ 

2 A. Kadushin, D. Harkness, Supervision in Social Work, 4th edition, Columbia University Press, 
New York 2002, p. xiv.

3 Guidelines for Clinical Supervision in Health Service Psychology, p. 8.
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է կա տար վում «հու զա կան այր ման հա մախ տա նիշ» եր ևույ թին, վեր ջի նիս 

դրս ևոր ման ախ տան շան նե րին և աջակ ցային սու պեր վի զիայի մի ջո ցով նրա 

կան խար գել մա նը։ 

Եր րորդ գլ խում նկա րագր ված են սու պեր վի զիայի իրա կա նա ցու մը և հա-

մա կար գու մը, մաս նա վո րա պես.

 ●  սու պեր վի զիայի դա սա կան մո դե լը,

 ● ՀՀ սո ցիալա կան ծա ռա յու թյուն նե րի հա մա կար գում սու պեր վի զիայի 

ներդր ման ան ցու մային (ի րա վի ճա կային) մո դե լը (նա խա տի պը),

 ●  սու պեր վի զիայի գոր ծըն թա ցին ներ կա յաց վող պա հանջ նե րը,

 ●  սու պեր վի զո րա կան մի ջամ տու թյան ըն թաց քը կար գա վո րող չա փո րո-

շիչ նե րը (ս տան դարտ նե րը),

 ●  սու պեր վի զիայի մա սին հա մա ձայ նա գի րը, 

 ● սու պեր վի զո րա կան մի ջամ տու թյան նվա զա գույն հա ճա խա կա նու-

թյու նը և տևո ղու թյու նը,

 ●  սու պեր վի զո րի և սու պեր վի զիա ստա ցող մաս նա գե տի/ սու պեր վիի 

պար տա կա նու թյուն նե րը, 

 ● սու պեր վի զիայի ըն թաց քի փաս տաթղ թա վո րու մը,

 ●  սու պեր վի զիայի իրա կա նաց ման սկզ բունք նե րը,

 ●  սու պեր վի զիայի մե թոդ նե րը և ըն թաց քի կազ մա կեր պու մը, 

 ● ան հա տա կան սու պեր վի զիան, վեր ջի նիս փու լե րը, 

 ● խմ բային սու պեր վի զիան՝ իր փու լե րով,

 ●  սու պեր վի զիայի իրա կա նաց ման պայ ման նե րը։

 Չոր րորդ գլ խում քն նարկ վում են սու պեր վի զիայի ըն թաց քի և վերջ նա-

կան ար դյունք նե րի գնա հատ ման գոր ծըն թա ցի առաձ նա հատ կու թյուն նե րը: 

Գլ խում մաս նա վո րա պես ներ կա յաց ված են.

 ● գ նա հատ ման նպա տակ նե րը, իրա կա նաց ման սկզ բունք նե րը, ոլորտ-

նե րը, ըն թա ցա կար գե րը,

 ●  կա տա րո ղա կա նի վեր լու ծու թյու նը,

 ●  սու պեր վի զոր-սու պեր վի հա րա բե րու թյուն նե րի դա դա րե ցու մը։
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ԱՌԱՋԻՆ ԳԼՈՒԽ

 ՍՈՒ ՊԵՐ ՎԻ ԶԻԱՅԻ էՈՒ ԹՅՈՒ Նը ԵՎ 
ըՆդ ՀԱ ՆՈՒՐ ԲՆՈՒ ԹԱ ԳԻ Րը

1.1.  Սու պեր վի զիայի սահ մա նու մը և նպա տակ նե րը

« Սու պեր վի զիա» հաս կա ցու թյունն առա ջա ցել է լատ. «super» և «videre» 

ար մատ նե րից, որոնց բա ռա ցի թարգ մա նու թյու նը նշա նա կում է «վեր ևից 

նայել, հետ ևել»։ Ըստ այդմ՝ սու պեր վի զորն այն ան ձն է, որը վե րա նա յում և 

հետ ևում է ու րիշ նե րի կող մից կա տար ված աշ խա տան քին՝ պա տաս խա նատ-

վու թյուն կրելով վեր ջի նիս որա կի հա մար4:

 Սո ցիալա կան աշ խա տան քի մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյունն ու-

սում նա սի րե լով՝ պարզ է դառ նում, որ ի սկզ բա նե սու պեր վի զիան ըն կալ վել 

է որ պես կր թա կան և/ կամ վար չա կան գոր ծա ռույթ։ Օրի նակ՝ սո ցիալա կան 

աշ խա տան քի տե սա բան նե րից Ռո բին սո նը սո ցիալա կան աշ խա տան քի սու-

պեր վի զիայի վե րա բե րյալ առա ջին ան դրա դար ձում սու պեր վի զիան սահ մա-

նում է որ պես որո շա կի գի տե լիք նե րի և հմ տու թյուն նե րի տի րա պե տող ան-

ձի կող մից սահ մա նա փակ փոր ձա ռու թյուն և հմ տու թյուն ներ ու նե ցող ան ձին 

ուղղ ված կր թե լու/ վե րա պատ րաս տե լու գոր ծըն թաց5։ Այլ խոս քով՝ այն նշա-

նա կում է՝ տե ղում կր թել կամ «սո վո րել՝ անե լով»: 

 Սո ցիալա կան աշ խա տան քի հան րա գի տա րա նի առա ջին հրա տա րա-

կու թյու նում սու պեր վի զիան սահ ման վում է որ պես գի տե լիք նե րի և հմ տու

թյուն նե րի փո խան ցում ավե լի փոր ձա ռո ւից սկս նակ նե րին, ավե լի հա րուստ 

գի տե լիք նե րի տի րա պե տո ղից գի տե լիք նե րի ավե լի փոքր պա շար ու նե ցող 

ու սա նող նե րին, պրակ տիկ մաս նա գետ նե րին: Սո ցիալա կան աշ խա տան քի 

հան րա գի տա րա նում (16, 17-րդ հրա տա րա կու թյուն ներ) սու պեր վի զիայի 

սահ ման ման մեջ շեշ տադր վում է վեր ջի նիս վար չա կան/ ադ մի նիստ րա տիվ 

4 Տե՛ս Alfred Kadushin, Daniel Harkness (2004), Supervision in Social Work, 5th edition, Columbia 
University Press, New York, էջ 8:

5 Տե՛ս Robinson, Virginia (1936), Supervision in Social Casework. Chapel Hill, N.C., University 
of North Carolina Press, էջ 53:
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բնույ թը6: Մաս նա վո րա պես նշ վում է. «Սու պեր վի զիան վար չա կան գոր ծա

ռույթ է, որը միտ ված է աշ խա տան քի կա տա րումն ապա հո վե լուն կազ մա

կերպ չա կան վե րահս կո ղու թյան և հաշ վետ վո ղա կա նու թյան պահ պան ման 

մի ջո ցով»7:

Ո րոշ տե սա բան նե րի կող մից առա ջարկ-

ված սահ մա նում նե րում ար տա ցոլ ված են 

սու պեր վի զիայի և՛ կր թա կան, և՛ վար չա կան 

գոր ծա ռույթ նե րը։ Այս պես՝ Շ. Թոու ե լը սու-

պեր վի զիան սահ մա նում է որ պես վար չա կան 

գոր ծըն թաց, որն ու նի կր թա կան նպա տակ8։ 

Միև նույն տրա մա բա նու թյամբ սո ցիալա կան 

աշ խա տան քի խմ բային մե թո դին վե րա բե րող 

գրա կա նու թյան մեջ նշ վում է. «Սու պեր վի զո

րի պար տա կա նու թյուն ներն իրենց բնույ թով 

և՛ վար չա կան են, և՛ կր թա կան, իսկ սու պեր

վի զիայի հիմ նա կան նպա տակն է նպաս տել սու պեր վի զիայի ծա ռա յու թյուն

նե րից օգտ վող մաս նա գե տի կող մից իր աշ խա տան քային գոր ծա ռույթ նե րի 

իրա կա նաց մա նը, գոր ծա կա լու թյան կող մից մա տուց վող ծա ռա յու թյուն նե րի 

որա կա կան հատ կա նիշ նե րի բա րե լավ մա նը և, ի վեր ջո, գոր ծա կա լու թյան 

առա քե լու թյան իրա գործ մա նը»9:

 Սո ցիալա կան աշ խա տան քի այլ տե սա բան Բրոմ բեր գը սու պեր վի զիան 

սահ մա նե լիս օգ տա գոր ծում է հետ ևյալ ար տա հայ տու թյու նը՝ «եր կու մաս

նա գետ նե րի միջև փո խազ դե ցու թյան գոր ծըն թաց»10: Նշված պն դու մը, ըստ 

էության, շեշ տադ րում է այն հան գա ման քը, որ սու պեր վի զիան ոչ թե ուղ ղա կի 

աշ խա տան քի կա տար ման նկատ մամբ վե րահս կո ղու թյուն իրա կա նաց նե լու 

կամ էլ գի տե լիք նե րի և հմ տու թյուն նե րի փո խանց ման պա սիվ, միակող մա նի 

գոր ծըն թաց է, այլ են թադ րում է թե՛ սու պեր վի զիա իրա կա նաց նո ղի և թե՛ սու-

պեր վի զիա ստա ցո ղի ակ տիվ փո խազ դե ցու թյուն գոր ծըն թա ցի իրա կա նաց-

6 Տե՛ս A. Kadushin, նշվ. աշխ., էջ 19:

7 “Supervision in Social Work.” Encyclopedia of Social Work, 17th ed., էջ 1544-1551, Washington, 
DC: NASW Press.
8 Ch. Towle (1945), Common Human Needs. Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office, 
p. 95.

9 G. Wilson and R. Gladys (1949). Social Group Work Practice. Boston: Houghton, p. 587.

10 p. Bromberg (1982), “The Supervisory Process and the Parallel Psychoanalysis.” Contemporary 
Psychoanalysis 18 (1): 92-111.

Սու պեր վի զիան ոչ թե ուղ ղա կի 
աշ խա տան քի կա տար ման նկատ
մամբ վե րահս կո ղու թյուն իրա կա
նաց նե լու կամ էլ գի տե լիք նե րի և 
հմ տու թյուն նե րի փո խանց ման պա
սիվ, միակող մա նի գոր ծըն թաց է, 
այլ են թադ րում է թե՛ սու պեր վի զիա 
իրա կա նաց նո ղի և թե՛ սու պեր վի
զիա ստա ցո ղի ակ տիվ փո խազ դե
ցու թյուն գոր ծըն թա ցի իրա կա նաց
ման ողջ ըն թաց քում։
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ման ողջ ըն թաց քում։

Այս պի սով` վե րոն շյալ սահ մա նում նե րից պարզ է դառ նում, որ սու պեր վի-

զիան կր թա կան, վար չա կան, հա մա գոր ծակ ցային գոր ծըն թաց նե րի ամ բող-

ջու թյունն է։ 

Այ նո ւա մե նայ նիվ, վե րոն շյալ բնու թագ րիչ նե րն ամ բող ջու թյամբ չեն ար-

տա ցո լում սու պեր վի զիայի ողջ էու թյու նը։ Ճիշտ է, որ սու պեր վի զիան ինչ պես 

վար չա կան, այն պես էլ կր թա կան գոր ծըն թաց է, և, հետ ևա բար, սո ցիալա կան 

աշ խա տան քի սու պեր վի զո րը սու պեր վի զիայի ծա ռա յու թյուն նե րից օգտ վող 

մաս նա գե տի հետ հա րա բե րու թյուն նե րում պար տա վոր է իրա կա նաց նել ինչ-

պես վար չա կան, այն պես էլ կր թա կան գոր ծա ռույթ ներ։ Սա կայն գո յու թյուն 

ու նեն սու պեր վի զո րի այլ գոր ծա ռույթ ներ, որոնք նույն պես իրենց ար տա ցո-

լու մը պետք է գտ նեն սահ մա նում նե րի մեջ, մաս նա վո րա պես սու պեր վի զո րի 

հու զա կան -ա ջակ ցային գոր ծա ռույ թը։ Այս գոր ծա ռույ թը թույլ է տա լիս մո-

տի վաց նել աշ խա տող նե րին, աջակ ցել նրանց հաղ թա հա րե լու աշ խա տան-

քի բար դու թյան հետ կապ ված հու սա հա տու թյու նը և դժ գո հու թյու նը, խթա նել 

նրանց մոտ գնա հատ ված լի նե լու, կազ մա կեր պու թյան/ գոր ծա կա լու թյա նը 

պատ կա նե լիու թյան, ան վտան գու թյան զգա ցում նե րը, որոնք, ըստ էու թյան, 

աշ խա տու ժի պահ պան ման կար ևոր խթան ներ են: 

 Սու պեր վի զիան սահ մա նե լիս Կա դու շինն 

օգ տա գոր ծում է հետ ևյալ ար տա հայ տու-

թյու նը՝ «մո տե ցում նե րի և աշ խա տան քային 

գոր ծու նեու թյան քն նա դա տա կան վեր լու ծու-

թյուն»՝ մեկ նա բա նե լով, որ սու պեր վի զիան 

պետք է հան դի սա նա այն հար թա կը, որ-

տեղ մաս նա գի տա կան հար ցե րը քն նար կե-

լու, դրանց վե րա բե րյալ լու ծում ներ գտ նե լու 

հնա րա վո րու թյուն կտր վի մաս նա գետ նե րին։ 

Այ սինքն՝ նշ ված հե ղի նա կը սու պեր վի զիայի 

հիմ նա կան խն դիր նե րից մե կը հա մա րում է 

մաս նա գե տի հա մար աջակ ցային, այն պի սի 

մի ջա վայ րի ստեղծումը, որ տեղ մաս նա գետն 

ան կաշ կանդորեն կխո սի շա հա ռու նե րի հետ աշ խա տան քում իր դժ վա րու-

թյուն նե րի մա սին սո ցիալա կան քա ղա քա կա նու թյան, ղե կա վա րու թյան մո-

տեց ման և աս պա րե զում կի րա ռա կան մե թոդ նե րի և այլ ձա խո ղում նե րի հա-

մա տեքս տում, այլ խոս քով՝ «ի՞ն չը չի աշ խա տում և ին չո՞ւ»։ 

Սո ցիալա կան աշ խա տան քի հան րա գի տա րա նում (19-րդ հրա տա րա կու-

 Սու պեր վի զիայի հիմ նա կան 
խն դիր նե րից մե կը մաս նա գե տի 
հա մար աջակ ցային այն պի սի մի
ջա վայ րի ստեղ ծումն է, որ տեղ 
մաս նա գե տը ան կաշ կանդորեն 
կխո սի շա հա ռու նե րի հետ աշ խա
տան քում իր դժ վա րու թյուն նե րի 
մա սին սո ցիալա կան քա ղա քա կա
նու թյան, ղե կա վա րու թյան մո տեց
ման և աս պա րե զում կի րա ռա կան 
մե թոդ նե րի և այլ ձա խո ղում նե
րի հա մա տեքս տում, այլ խոս քով՝ 
«ի՞ն չը չի աշ խա տում և ին չո՞ւ»։ 
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թյուն) սո ցիալա կան աշ խա տան քի սու պեր վի զիայի սահ ման ման մեջ նշ վում 

է, որ սու պեր վի զիայի բուն նպա տա կին հաս նե լու հա մար կար ևոր է հաշ վի 

առ նել սու պեր վի զիայի երեք բա ղադ րիչ նե րի՝ վար չա րա րու թյան, կր թու թյան 

և աջակ ցու թյան հա մա լիր բնույ թը11: Պետք է նկա տել, որ սու պեր վի զիայի 

վար չա կան, կր թա կան և աջակ ցային գոր ծըն թաց նե րում կան որոշ հա մընկ-

նում ներ, այ նու ա մե նայ նիվ, խն դիր նե րի և նպա տակ նե րի առու մով գոր ծա-

ռույթ նե րը տար բեր են։ 

Այս պես՝ ադ մի նիստ րա տիվ/ վար չա կան սու պեր վի զիայի հիմ նա կան 

խնդի րը գոր ծա կա լու թյան ռազ մա վա րու թյան, ըն թա ցա կար գե րի ճիշտ, ար-

դյու նա վետ և ժա մա նա կին իրա կա նա ցումն է, իսկ հիմ նա կան նպա տա կը՝ 

գոր ծո ղու թյուն նե րի իրա վա չա փու թյան և ըն թա ցա կար գե րի պահ պան ման 

ապա հո վու մը։ 

Կր թա կան սու պեր վի զիան միտ ված է լրաց նե լու, թար մաց նե լու ծա ռա յու-

թյան/ գոր ծա կա լու թյան աշ խա տող նե րի գի-

տե լիք նե րի, տե ղե կաց վա ծու թյան և հմ տու-

թյուն նե րի պա կա սը։ 

Ա ջակ ցային սու պեր վի զիայում հիմ նա-

կան խն դի րը գոր ծա կա լու թյան մաս նա գետ-

նե րի՝ իրենց կա տա րած աշ խա տան քից բա-

վա րար վա ծու թյան խթա նումն է, ըստ այդմ՝ 

սե փա կան աշ խա տան քի նկատ մամբ դրա-

կան տրա մադր վա ծու թյան բարձ րա ցու մը 

կամ ար ժե հա մա կար գային բա վա րար վա-

ծու թյան խթա նու մը։ 

Ի մի բե րե լով վե րոն շյալ սահ մա նում-

նե րը՝ ընդ հա նուր առ մամբ մաս նա գի տա-

կան սու պեր վի զիան կա րող ենք սահ մա նել 

հետևյալ կերպ՝ «Սու պեր վի զիան սու պեր

վի զո րի ծա ռա յու թյուն նե րից օգտ վող մաս

նա գե տի և խորհր դա տուսու պեր վի զո րի 

միջև փո խազ դե ցու թյան գոր ծըն թաց է, որի 

մի ջո ցով ապա հով վում է մաս նա գի տա կան 

գի տե լիք նե րի, փոր ձի և էթի կա կան նոր մե

րի վրա հիմն ված պրակ տիկ գոր ծու նեու

11 “Supervision and Consultation.” In R. Edwards, ed. in chief, Encyclopedia of Social Work, 19th 
ed., Washington, D.C.: NASW Press, 1995, pp. 2373–2379.

 Սու պեր վի զիայի հիմ նա կան 
նպա տակ նե րը

•	  Սու պեր վի զո րի ծա ռա յու թյուն
նե րից օգտ վող մաս նա գետ նե
րի գի տե լի քի և հմ տու թյուն նե րի 
զար գա ցում (կր թա կան սու պեր
վի զիա),

•	  Գոր ծա կա լու թյան վար չա կան 
գոր ծա ռույթ նե րի և/ կամ խն դիր
նե րի ար դյու նա վետ իրա կա
նա ցում (վար չա կան սու պեր վի
զիա),

•	  Մաս նա գետ նե րի շր ջա նում 
մաս նա գի տա կան ինք նա վեր
լու ծու թյան կա րո ղու թյուն նե րի 
զար գա ցում (ա ջակ ցային սու
պեր վի զիա),

•	  Մաս նա գետ նե րի շր ջա նում սե
փա կան աշ խա տան քային գոր
ծու նեու թյան նկատ մամբ պա
տաս խա նա տու վե րա բեր մուն քի 
ձևա վո րում (վար չա կանկր թա
կան սու պեր վի զիա)։
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թյան ար դյու նա վե տու թյու նը12:

Այս պի սով՝ սու պեր վի զիան հա մա գոր ծակ ցային գոր ծըն թաց է, որի նպա-

տակն է՝

•	 ն պաս տել մաս նա գե տի կող մից իրա կա նաց վող աշ խա տան քի ար դյու-

նա վե տու թյան բարձ րաց մա նը, 

•	 ե րաշ խա վո րել մաս նա գե տի բարձր պա տաս խա նատ վու թյունն իր աշ-

խա տան քային գոր ծա ռույթ նե րը կա տա րե լիս, 

•	 աշ խա տակ ցի մեջ զար գաց նել, «սո ցիալա կա նաց նել» մաս նա գե տին 

հա մա պա տաս խան մշա կույ թի և էթիկա կան նոր մե րի հա մա տեքս-

տում։ 

Սո ցիալա կան աշ խա տան քի սու պեր վի զիան ու նի եր կա րա ժամ կետ և 

կար ճա ժամ կետ նպա տակ ներ։ Օրի նակ՝ կր թա կան սու պեր վի զիայի կար ճա-

ժամ կետ նպա տակն է խթա նել սո ցիալա կան աշ խա տող նե րի աշ խա տան-

քային պրակ տի կայի ար դյու նա վե տու թյու նը՝ նպաս տե լով նրանց մաս նա գի-

տա կան աճին, գի տե լիք նե րի և հմ տու թյուն նե րի հա մալր մա նը։ Վար չա կան 

սու պեր վի զիայի կար ճա ժամ կետ նպա տակն է գոր ծա կա լու թյան աշ խա տա-

կից նե րի հա մար աշ խա տան քային ար դյու նա վե տու թյու նը խթա նող աշ խա-

տան քային պայ ման նե րի ստեղ ծու մը։ Աջակ ցային սու պեր վի զիայի կար-

ճա ժամ կետ նպա տակն է նպաս տել աշ խա տա կից նե րի սե փա կան աշ խա-

տան քից բա վա րար վա ծու թյան մե ծաց մա նը։ Նշ ված կար ճա ժամ կետ նպա-

տակ նե րը մի ջոց են սու պեր վի զիայի հե ռա հար կամ եր կա րա ժամ կետ նպա-

տակ նե րի իրա գործ ման հա մար, այն է՝ ապա հո վել շա հա ռու նե րին այն բո լոր 

ծա ռա յու թյուն նե րով, որոնք տվյալ գոր ծա կա լու թյու նը լիազոր ված է նրանց 

տրա մադ րե լու` ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման ըն թաց քում պահ պա նե լով 

շա հա ռո ւի լա վա գույն շա հի սկզ բունքն ու ապա հո վե լով լա վա գույն մաս նա-

գի տա կան պրակ տի կան ու դրա շա րու նա կա կան բա րե լա վու մը։

12 Պետք է նկատի ունենալ, որ սուպերվիզիայի համար ամբողջական և բոլոր կողմերն ընդգրկող 
ընդունելի սահմանում առաջարկելը բարդ խնդիր է՝ պայմանավորված սուպերվիզիայի 
խիստ համատեքստային բնույթով։ Սա ենթադրում է, որ այն ենթակա է փոփոխության՝ ըստ 
իրավիճակի և ժամանակի։
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1.2.  Սու պեր վի զիայի ան հրա ժեշ տու թյու նը 
սո ցիալա կան աշ խա տան քում

 Սո ցիալա կան աշ խա տան քի պրակ տի կան տե ղի է ու նե նում փո փոխ վող, 

մար տահ րա վեր նե րով լի մի ջա վայ րում, որ տեղ սո ցիալա կան աշ խա տող նե-

րից պա հանջ վում է մաս նա գի տա կան հա տուկ պատ րաստ վա ծու թյուն, փորձ, 

արագ կող նո րոշ վե լու, լա վա գույն հնա րա վոր որո շում նե րը կա յաց նե լու մաս-

նա գի տա կան կա րո ղու թյուն ներ՝ առաջ նորդ վե լով շա հա ռո ւին «չվնա սե լու» 

սկզ բուն քով։ Սո ցիալա կան աշ խա տող մաս նա գետ նե րի հա մար սո վո րա կան 

են հո գե բա նա կան այն պի սի եր ևույթ նե րը, ինչ պի սիք են «այ րու մը», «ս պա-

ռու մը», անօգ նա կա նու թյան կամ մեղ քի զգա ցու մը, որոնք հան գեց նում են 

մաս նա գե տի գոր ծառ ա կան ար դյու նա վե տու թյան նվազ մա նը: Յու րա քան-

չյուր գոր ծող և ապա գա մաս նա գետ պետք է պատ րաստ լի նի քն նա դա տա-

բար վեր լու ծե լու սե փա կան գոր ծու նեու թյու նը. արդյո՞ք ամեն ինչ ըն թա նում 

է այն պես, ինչ պես պետք է ըն թա նար, արդյո՞ք սե փա կան լար վա ծու թյու նը, 

հոգ նա ծու թյու նը կամ այլ զգա ցո ղու թյուն ներ բա ցա սա բար չեն ան դրա դառ-

նում աշ խա տան քի որա կի վրա: Սոցիալական աշխատողները, մշ տա պես 

էներ գիա փո խան ցե լով իրենց շա հա ռու նե րին, ժա մա նակ առ ժա մա նակ ել-

նե լով աշ խա տան քի առանձ նա հա տուկ, «օգ նող» բնույ թից, ավե լի փոր ձա ռու 

գոր ծըն կեր նե րի աջակ ցու թյան, խորհր դատ վու թյան, կարճ ասած` որո շա կի 

«դ րա կան վե րահս կո ղու թյան» կա րիք են ու նե նում։ 

Սո ցիալա կան աշ խա տող ները, ամեն օր առնչ վե լով մարդ կային հիմ-

նախն դիր նե րին, հույ զե րին, հա ճախ ստիպ ված են բա վա կա նին լուրջ և 

պա տաս խա նա տու որո շում ներ ըն դու նել: Նման բարձր պա տաս խա նատ-

վու թյու նը եր բեմն կա րող է լար վա ծու թյուն առա ջաց նել, քա նի որ հա ճախ 

մաս նա գե տը ստիպ ված է ընտ րու թյուն կա տա րել հնա րա վոր լու ծում նե րի 

միջև, որոնք միշտ չէ, որ հենց այդ խնդ րի լու ծումն են կամ լա վա գույն լու-

ծումն են: Բա ցի այդ՝ մարդ կային վար քը, այ նո ւա մե նայ նիվ, խիստ բազ մա-

զան է և ոչ միշտ կան խա տե սե լի, քա նի որ մշ տա պես գտն վում է կեն դա նի, 

գոր ծող, հա րա փո փոխ գոր ծոն նե րի ազ դե ցու թյան ներ քո։ Հետ ևա բար տվյալ 

իրա վի ճա կում կա յաց րած որո շու մը կա րող է վե րը նշ ված գոր ծոն նե րի ազ դե-

ցու թյան ներ քո աշ խա տել ոչ թե հօ գուտ շա հա ռու ի, այլ նրա դեմ՝ այդ պի սով 

սո ցիալա կան աշ խա տո ղի մի ջամ տու թյու նը դարձ նե լով ոչ միայն անօգ տա-

կար, այլև վնա սող: Եր բեմն գոր ծա կա լու թյուն նե րի և ոլոր տի ղե կա վար նե րը 

սո ցիալա կան աշ խա տող նե րից ակն կա լում են այն պի սի գոր ծո ղու թյուն ներ, 

որոնք «շու տա փույթ» կշտ կեն իրա վի ճա կը, մեծ ար դյունք ներ կա պա հո վեն 
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հնա րա վո րինս կարճ ժա մա նա կա հատ վա ծում մեծ թվով մարդ կանց հա մար: 

Սո ցիալա կան աշ խա տող մաս նա գե տը ներ թա փան ցում է շա հա ռու ի մտ քե-

րի, եր ևա կա յու թյան և զգաց մունք նե րի խոր քը: Եր բեմն այդ «խո րա սու զու-

մը» ռիս կային է և՛ սո ցիալա կան աշ խա տո ղի, և՛ շա հա ռու ի հա մար։ Ան գամ 

սո ցիալա կան հմուտ աշ խա տող նե րը ղե կա վա րու թյան կող մից իրենց առջև 

դր ված խն դիր նե րը լու ծե լու և շա հա ռու ի հիմ նախն դի րը խո րա պես ըմբռ նե-

լու հար ցում ու նե նում են դժ վա րու թյուն ներ, տա րա կու սանք։ Ուս տի հաս կա-

նա լի է, որ ոչ միայն սկսնակ սո ցիալա կան աշ խա տո ղը, որը տի րա պե տում 

է իր մաս նա գի տու թյան «այ բու բե նին», իր առօ րյա մաս նա գի տա կան գոր-

ծու նեու թյան իրա կա նաց ման ըն թաց քում դրա կան ու ղեկց ման, աջակ ցու-

թյան կա րիք ու նի, այլ նաև փոր ձա ռուն։ Ի լրումն սրան՝ ընդ լայն վել, զգա լի 

փո փո խու թյուն նե րի են են թարկ վել սո ցիալա կան աշ խա տան քի տե սա կան, 

հե տա զո տա կան և պրակ տիկ մաս նա գի տա կան գի տե լիք նե րը՝ հա մալր վե լով 

նոր մե թոդ նե րով/ մո տե ցում նե րով, տեխ նի կա նե րով, և մյուս կող մից՝ հա սա-

րա կու թյու նը, որի բա րե կե ցու թյանն ու «ա ռող ջաց մանն է» ուղղ ված մաս նա-

գի տու թյու նը, դար ձել է ավե լի բարդ և բազ մա զան։ Հետ ևա բար ար դի մաս նա-

գի տա կան գի տե լիք նե րով ու հմ տու թյուն նե րով «զին ված» մաս նա գետ նե րով 

հա մալր ված լի նե լը դար ձել է սո ցիալա կան աշ խա տան քի զար գաց ման հրա-

մա յա կա նը։ 

Վե րը թվարկ ված և նմա նա տիպ, լար վա ծու թյուն առաջ բե րող այլ խն դիր-

նե րի հետ ևանք նե րի մեղ մաց ման, լուծ ման կամ կա ռա վար ման լա վա գույն 

մի ջոց է սու պեր վի զիան։ 

Սու պեր վի զիան նպաս տում է մաս նա գի տա կան սահ ման նե րի, գի տե լիք-

նե րի, ու նա կու թյուն նե րի և հմ տու թյուն նե րի ընդ լայն մա նը, այն ան հրա ժեշտ 

և օգ տա կար է սո ցիալա կան ոլոր տի մաս նա գե տի հա մար անձ նա կան և մաս-

նա գի տա կան աճի տե սան կյու նից: Մաս նա գի տա կան սու պեր վի զիայի առա-

ջային նպա տակն է խթա նել ծա ռա յու թյուն մա տու ցող նե րի կոմ պե տեն տու-

թյունն ու ինք նա վա րու թյու նը՝ խու սա փե լով կախ վա ծու թյան առա ջա ցու մից։

 Սո ցիալա կան աշ խա տան քի զար գաց ման տար բեր փու լե րում կար ևոր-

վել են սու պեր վի զիայի տար բեր ձևե րը/ տե սակ նե րը: Քա նի որ մաս նա գի տու-

թյու նը ձևա վոր վել է բա րե գոր ծա կան գոր ծու նեու թյան ար մատ նե րից, իսկ 

զար գաց ման ըն թաց քում առաջ է եկել ան հրա ժեշ տու թյուն միաս նա կան մե-

թո դա բա նու թյամբ կազ մա կեր պելու, կա նո նա կար գելու մարդ կանց մա տուց-

վող ծա ռա յու թյուն նե րի գոր ծար կու մը, ըստ այդմ՝ մեծ մա սամբ կի րառ վել է 

կր թա կան սու պեր վի զիան։13

13 Տեսաբան Թոուելը սահմանել է սոցիալական աշխատանքի սուպերվիզիան որպես 
կրթական նպատակներ ունեցող վարչական գործառույթ։
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 Կար ևոր է ընդ գծել մի առանձ նա հատ կու թյուն. սու պեր վի զո րը թեև իրա-

կա նաց նում է աշ խա տան քի կա տար ման ըն թաց քի ու աշ խա տող նե րի աշ խա-

տան քի վե րահս կում, սա կայն, սու պեր վի զիան ոչ թե ուղ ղա կի աշ խա տան քի 

իրա կա նաց ման վե րահս կո ղու թյունն է, այլ սու պեր վիի (սու պեր վի զիա ստա-

ցող) կող մից իրա կա նաց վող գոր ծըն թաց նե րի` շա հա ռու նե րի կա րիք նե րի 

գնա հա տում, պլա նա վո րում, մի ջամ տու թյուն, որո շում նե րի կա յա ցում, ու-

սում նա սի րու թյուն ու դրանց ժա մա նա կային և ծախս -ար դյու նա վե տու թյան 

վեր լու ծու թյու նը։ 

Իսկ ին չո՞վ է տար բեր վում այն վե րահս կո ղու թյու նից կամ աշ խա տան քի 

ար դյու նա վե տու թյան գնա հա տու մից: Առանձ նա հատ կու թյու նն այն է, որ, 

բա ցի վե րահս կո ղա կան գոր ծա ռույթ նե րից, սու պեր վի զո րը նաև խորհր դա-

տու է, այ սինքն՝ օգ նում է կա յաց նե լ որո շում ներ և պա տաս խա նատ վու թյուն 

է կրում կա յաց րած որո շում նե րի որա կի և ցան կա լի ազ դե ցու թյան հա մար: 

Սու պեր վի զո րի կա տա րած աշ խա տան քը այս տե սա կե տից տար բեր վում է 

ուղ ղա կի խորհր դատ վու թյուն տրա մադ րող մաս նա գե տից, որի տրա մադ րած 

խորհր դատ վու թյան ար դյուն քում որո շում ըն դու նո ղը դեպ քին առնչվող աշ-

խա տող մաս նա գետն է, ոչ թե խորհր դա տուն: Հետ ևա բար սու պեր վի զիան 

ավե լին է, քան պար զա պես խորհր դատ վու թյու նը, քա նի որ այն են թադ րում 

է հիերար խիկ վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյուն, որը սո ցիալա կան աշ-

խա տան քի ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցող գոր ծա կա լու թյան/ կազ մա կեր պու-

թյան ան բա ժա նե լի մասն է։ 

Այս պի սով՝ սու պեր վի զորն օգ նում է կողմ նո րոշ վել և կա յաց նել որո շում` 

կի սե լով պա տաս խա նատ վու թյունն ու հաշ վետ վո ղա կա նու թյան պար տա-

վոր վա ծու թյու նը: Սու պեր վի զո րը կազ մա կեր պու թյան, ծա ռա յու թյուն մա տու-

ցո ղի և սո ցիալա կան աշ խա տանք մաս նա գի տու թյան շա հե րը ներ կա յաց-

նողն է ինչ պես կազ մա կեր պու թյան/ գոր ծա կա լու թյան սահ ման նե րում, այն-

պես էլ այդ սահ ման նե րից դուրս։

 Սու պեր վի զիան, ըստ էու թյան, ստեղ ծում է այն հար թա կը, որ տեղ մաս-

նա գի տա կան հար ցե րը քն նար կե լու, դրանց վե րա բե րյալ լու ծում ներ գտ նե լու 

հնա րա վո րու թյուն է տր վում սո ցիալա կան աշ խա տող նե րին։ Այ սինքն՝ սու-

պեր վի զո րի հիմ նա կան խն դիր նե րից մե կը մաս նա գե տի հա մար աջակ ցային 

մի ջա վայ րի ստեղ ծումն է, ին չը թույլ է տա լիս առանց վար չա կան լծակ նե րից 

կաշ կանդ վե լու՝ «բա ցեիբաց» խո սել տար բեր խն դիր նե րի՝ վար չա կան, կազ-

մա կերպ չա կան, շա հա ռու նե րի ան ձնա կան մո տի վա ցիանե րի, սահ մա նա-

փա կում նե րի և այլ նի մա սին:

 Սու պեր վի զիայի կար ևո րու թյու նը սո ցիալա կան աշ խա տան քի պրակ տի-



22

ՍՈՒՊԵՐՎԻԶԻԱՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՈՒՄ

կա յում այն է, որ այն հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում վեր լու ծելու և «այլ աչ-

քով» նայելու սե փա կան աշ խա տան քին, նոր լու ծում ներ գտ նելու, նոր գի տե-

լիք ներ ձեռք բե րելու, ինչ պես նաև աջակ ցու թյուն ստա նալու։ 

Այս պի սով՝ սու պեր վի զիան սու պեր վի զիայի ծա ռա յու թյուն նե րից օգտ վող 

մաս նա գե տի կող մից իր աշ խա տան քային պար տա կա նու թյուն նե րի իրա-

կա նա ցու մը, գոր ծա կա լու թյան կող մից մա տուց վող ծա ռա յու թյուն նե րի որա-

կա կան հատ կա նիշ նե րի բա րե լա վու մը, գոր ծա կա լու թյան առա քե լու թյան 

իրա գոր ծու մը ապա հո վե լու նպա տա կով սու պեր վի զո րի ծա ռա յու թյուն նե րից 

օգտ վող մաս նա գե տի և խորհր դա տու-սու պեր վի զո րի միջև փո խազ դե ցու-

թյուն է: Սու պեր վի զիայի վար չա կան, կր թա կան և աջակ ցային գոր ծա ռույթ-

նե րի հա մադ րու մը կար ևոր նա խադ րյալ է հմուտ և ար հես տա վարժ, մաս նա-

գի տա կան բարձր պատ րաստ վա ծու թյուն ու նե ցող պա տաս խա նա տո ւ նե րի 

ձևա վոր ման հա մար14:

 

Հար ցեր՝ ստուգ ման հա մար

 

1. Ի՞նչ է սու պեր վի զիան: 

2. Ո՞րն է սու պեր վի զիայի նպա տա կը: 

3. Ին չո՞ւ է սու պեր վի զիան ան հրա ժեշտ սո ցիալա կան աշ խա տան քում:

14 G. Wilson and R. Gladys (1949). Social Group Work Practice: The Creative Use of The Social 
Process, Houghton Mifflin Co., p. 587.
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ԵՐԿՐՈՐդ ԳԼՈՒԽ

 ՍՈՒ ՊԵՐ ՎԻ ԶԻԱՅԻ ՏԵ ՍԱԿ ՆԵ ՐԻ 
ըՆդ ՀԱ ՆՈՒՐ ԲՆՈՒ ԹԱ ԳԻ Րը

 Սու պեր վի զիայի նպա տակ նե րից բխում են հա մա պա տաս խան տե սակ-

նե րը՝ վար չա կան, կր թա կան և աջակ ցային։ 

Վար չա կան սու պեր վի զիան կա ռա վար ման հո մա նիշն է։ Այն նա խա-

տե սում է վար չա կան մե թոդ նե րի կի րա ռում, որը թույլ է տա լիս ապա հո վել 

սո ցիալա կան աշ խա տող նե րի կող մից շա հա ռու նե րին տրա մադր վող ծա ռա-

յու թյուն նե րի ար դյու նա վե տու թյու նը։ Վար չա կան սու պեր վի զիայի հիմ քում 

գոր ծա կա լու թյան քա ղա քա կա նու թյունն է կամ ռազ մա վա րու թյու նը։ Այն 

կենտ րո նա նում է սո ցիալա կան աշ խա տան քի մաս նա գետ նե րի կող մից իրա-

կա նաց վող աշ խա տան քի և գոր ծա կա լու թյան քա ղա քա կա նու թյան ըն թա ցա-

կար գային պա հանջ նե րի և նոր մե րի միջև հա մա պա տաս խա նու թյան ապա-

հով ման վրա։ 

Կր թա կան սու պեր վի զիան օգ նում է սո ցիալա կան աշ խա տան քի մաս նա-

գետ նե րին ավե լի լավ հաս կա նալ սո ցիալա կան աշ խա տան քի էու թյու նը, դառ-

նալ ավե լի ինք նաքն նա դատ, ինք նա վեր լու ծող, հա մալ րել մաս նա գի տա կան 

գի տե լիք ներն ու հմ տու թյուն նե րը։ Կր թա կան սու պեր վի զիան կենտ րո նա նում 

է ան ձնա կազ մի զար գաց ման և որո շա կի աշ խա տան քային ծան րա բեռն վա-

ծու թյան պայ ման նե րում սո ցիալա կան աշ խա տո ղի մաս նա գի տա կան աճ 

ապա հո վե լու, շա րու նա կա կան կր թու թյան կա րիք նե րի բա վա րար ման վրա։ 

Ա ջակ ցային սու պեր վի զիան նվա զեց նում է աշ խա տան քի կա տար մա նը 

խո չըն դո տող աշ խա տան քային սթ րե սը և սու պեր վի զո րի ծա ռա յու թյուն նե րից 

օգտ վող մաս նա գե տին ապա հո վում է զար գաց ման հնա րա վո րու թյուն նե րով։ 

Մաս նա գի տա կան գոր ծու նեու թյան ըն թաց քում մաս նա գետ նե րը հան դի պում 

են բազ մա թիվ մար տահ րա վեր նե րի, օրի նակ՝ աշ խա տան քային սթ րե սը, շա-

հա ռու ի հիմ նախն դիր նե րի բար դու թյու նը, ան բա րեն պաստ աշ խա տան քային 

մի ջա վայ րը, աշ խա տան քային ծան րա բեռն վա ծու թյու նը և զգաց մուն քային 

սթ րես նե րը, որոնք հան գեց նում են հու զա կան այր ման։ Աջակ ցային սու պեր-

վի զիան միտ ված է ստեղ ծելու ան վտան գու թյան և վս տա հու թյան մի ջա վայր, 

որ տեղ սու պեր վի զո րի ծա ռա յու թյուն նե րից օգտ վող մաս նա գե տը կա րող է 

զար գաց նել մաս նա գի տա կան ինք նա վա րու թյան զգա ցու մը։ 
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2.1.  Վար չա կան սու պեր վի զիա

 Վար չա կան սու պեր վի զիայի՝ որ պես կազ մա կեր պու թյան վար չա կան 

օղա կի յու րա հա տուկ բա ղադ րիչ նե րից մե կի հիմ նա կան խն դիրն է կազ մա-

կեր պու թյան քա ղա քա կա նու թյան և գոր ծըն թաց նե րի ուղ ղա կի և ար դյու նա-

վետ իրա կա նա ցու մը, ան ձնա կազ մի գոր ծու նեու թյան վե րահս կու մը, ինչ պես 

նաև կազ մա կեր պու թյան քա ղա քա կա նու թյան իրա կա նա ցու մը որո շա կի գա-

ղա փա րա խո սու թյան շր ջա նակ նե րում:

 Վար չա կան սու պեր վի զիան վե րահս կո ղա կան գոր ծըն թաց է, որը նե րա-

ռում է.

•	 աշ խա տան քային դե րե րի և պար տա կա նու թյուն նե րի հս տա կե ցու մը, 

•	 աշ խա տան քի պլա նա վո րու մը, բաշ խու մը և հանձ նա րա րու մը, 

•	 աշ խա տան քի վե րահս կումն ու գնա հա տու մը, 

•	 աշ խա տա կից նե րի՝ իրենց աշ խա տան քի նկատ մամբ ու նե ցած պա-

տաս խա նատ վու թյան և հաշ վետ վո ղա կա նու թյան ապա հո վու մը։

 Վար չա կան սու պեր վի զո րը, հան դի սա նա լով գոր ծա կա լու թյան ղե կա վար 

կազ մի ան դամ, ջա նում է կազ մա կեր պու թյու նում ստեղ ծել այն պի սի մթ նո-

լորտ և պայ ման ներ, որոնք կն պաս տեն աշ խա տան քի ար դյու նա վետ իրա-

կա նաց մա նը և աշ խա տա կազ մի ան դամ նե րի միջև հնա րա վոր բա խում նե րի 

և ան հա մա ձայ նու թյուն նե րի կանխ մա նը։ 

Ծա ռա յու թյան/ գոր ծա կա լու թյան ար դյու նա վետ և ան խա փան ամե նօ-

րյա աշ խա տանք նե րի իրա կա նաց ման նպա տա կով սու պեր վի զո րից պա-

հանջ վում է իրա կա նաց նել հետ ևյալ գոր ծա ռույթ նե րը.

1. աշ խա տա կազ մի հա վա քագ րում (աշ խա տան քային նոր պար տա-

կա նու թյուն նե րի վե րա բե րյալ բա ցատ րու թյուն, ու ղեկ ցում, մինչև աշ խա տո ղը 

հար մար վի նոր աշ խա տա վայ րում ) և ընտ րու թյուն, 

2. աշ խա տող նե րի ներգ րա վում և տե ղա վո րում, 

3. ա մե նօ րյա աշ խա տանք նե րի պլա նա վո րում, 

4. աշ խա տան քի բա ժա նում և հանձ նա րա րա կան նե րի կազ մում, 

5. աշ խա տան քի պատ վի րա կում, 

6. աշ խա տան քի մշ տա դի տար կում, վե րա նա յում և ար դյունք նե րի գնա-

հա տում, 

7. ա մե նօ րյա աշ խա տան քի հա մա կար գում, 

8. աշ խա տա կից նե րի միջև հա ղոր դակց ման կազ մա կեր պում, 

9. աշ խա տա կից նե րի իրա վունք նե րի պաշտ պա նու թյուն կամ վեր ջի նիս 

ուղղ ված ադ վո կա տիվ ( շա հա պաշտ պան) գոր ծու նեու թյուն,
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10.  սու պեր վի զո րի վար չա կան-բու ֆե րային գոր ծա ռույթ15:

 

Աշ խա տա կազ մի հա վա քագ րում և ընտ րու թյուն. կազ մա կեր պու թյան 

առջև դր ված խն դիր նե րի ար դյու նա վետ լու ծու մը պա հան ջում է ան հատ նե րի 

որո շա կի խմ բից ձևա վո րել աշ խա տան քային կո լեկ տիվ։ 

Նշված նպա տա կով ան հրա ժեշտ է ընդ հա նուր հայ տա րա րի գալ հա մա-

տեղ աշ խա տան քի պլա նա վոր ման, սահ ման ված խն դիր նե րի իրա կա նաց-

ման ու ղի նե րի, ան ձնա կազ մի ան դամ նե րի հա մա տեղ գոր ծու նեու թյան կազ-

մա կերպ ման և այլ հար ցե րի շուրջ։ 

Սու պեր վի զո րի պար տա կա նու թյուն նե րից է գոր ծա կա լու թյան սո ցիալա-

կան աշ խա տող նե րի ընտ րու թյու նը, որի ըն թաց քում նա ձգ տում է ընտ րել 

այն պի սի թեկ նա ծու ներ, որոնք ամե նայն հա վա նա կա նու թյամբ, առանց 

լրա ցու ցիչ ու ղեկց ման, «կ նե րառ վեն» ան ձնա կազ մում։ Վեր ջինս են թադ րում 

է այն թեկ նա ծու նե րի ընտ րու թյու նը, որոնց ան ձնային հատ կա նիշ ները, աշ-

խա տան քային մո տե ցում նե րը և կա րո ղու թյուն նե րը թույլ կտան նրանց հար-

մա րա վետ և ըն դուն ված զգալ ան ձնա կազ մում։ 

Անձ նա կազ մի հա վա քագ րու մը և ընտ րու թյու նը են թադ րում են մարդ-

կանց հա մա պա տաս խա նե ցում/ նույ նա կա նա ցում կոնկ րետ աշ խա տան-

քային գոր ծու նեու թյանը։ Հա ճախ սու պեր վի զոր նե րի պաշ տո նա կան դիր քը 

լա վա գույնն է՝ տվյալ աշ խա տան քի առանձ նա հատ կու թյուն նե րի և վեր ջի նիս 

իրա կա նաց ման հա մար պա հանջ վող գի տե լիք նե րի և հմ տու թյուն նե րի մա-

սին տե ղյակ լի նե լու հա մար։ Նախ քան գոր ծա կա լու թյան ղե կա վա րու թյա նը 

այս կամ այն հաս տիքն առա ջար կե լը և թեկ նա ծու նե րի ընտ րու թյան գոր ծըն-

թա ցի մեկ նար կը սու պեր վի զո րը կա րող է ստեղ ծել աշ խա տան քային խումբ։ 

Վեր ջինս կմ շա կի, կա ռանձ նաց նի և կձ ևա կեր պի տվյալ աշ խա տան քի հիմ-

նա կան խն դիր նե րը։ Իրա կա նում սու պեր վի զո րը դա կա րող է անել առան-

ձին կամ խորհր դակ ցե լով ղե կա վա րի հետ, բայց աշ խա տան քային խում բը 

ոչ միայն տե ղյակ է ամե նօ րյա աշ խա տան քի առանձ նա հատ կու թյուն նե րին, 

այլ նաև այս գոր ծըն թա ցում իր մաս նակ ցու թյունն ու նե նա լով՝ նպաս տում է 

մարդ կային հա րա բե րու թյուն նե րի բա րե լավ մա նը և աշ խա տան քից ան ձնա-

կազ մի բա վա րար վա ծու թյա նը։ 

Սու պեր վի զո րը, որ պես կա նոն, առա ջին նե րից մեկն է տե ղե կա նում 

անձնա կազ մում տե ղի ու նե ցող փո փո խու թյուն նե րի մա սին՝ հնա րա վոր 

15 Որոշ կազմակերպություններ ակնկալում են «դրական» մասնակցություն այդ գործընթա-
ցում, այլ ոչ ուղղակի վարչական հրահանգների արձակում, ուստի հրավիրում են արտաքին 
սուպերվիզորի։
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կրճա տում ներ, առ կա թա փուր պաշ տոն ներ և անձ նա կազ մի տե ղա շար ժեր։ 

Հատ կա պես ան ձնա կազ մի տե ղա շար ժի պա րա գա յում սու պեր վի զո րի պար-

տա կա նու թյունն է ան ձնա կազ մի հետ առօ րյա հա ղոր դակ ցու թյան պահ պա-

նումն ու հա մա պա տաս խան մեկ նա բա նու թյուն ներ տա լը, որն իրա կա նաց-

վում է ան ձնա կազ մում առ կա տագ նա պայ նու թյունն ու սթ րես նե րը մեղ մե լու 

նպա տա կով։ 

Ա ռա ջին սու պեր վի զո րա կան հան դիպ ման ըն թաց քում սու պեր վի զո րը աշ-

խա տան քի նոր ըն դուն ված սո ցիալա կան աշ խա տո ղի հետ միասին քննար-

կում է տվյալ բաժ նի գոր ծա ռույթ նե րը, գոր ծա կա լու թյան առջև դր ված ընդ-

հա նուր խն դիր նե րը, սու պեր վի զո րի և իր ծա ռա յու թյուն նե րից օգտ վող մաս-

նա գետ նե րի փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը և նրանց հա մա պա տաս խան դե րերն 

ու պար տա կա նու թյուն նե րը, աշ խա տակ ցի փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը գոր-

ծա կա լու թյան այլ աշ խա տող նե րի հետ, ինչ պես նաև սու պեր վի զիայի ընդ-

հա նուր նպա տակ նե րը։ Աշ խա տա տե ղի առանձ նա հատ կու թյուն նե րի վե րա-

բե րյալ հար ցե րը սովորաբար քն նարկ վում են հար ցազ րույց նե րի ըն թաց քում, 

սա կայն հնա րա վոր է նաև դրանք հե տա գա յում հս տա կեց նե լու ան հրա ժեշ-

տու թյուն լի նի։ Այդ հարցերը նե րա ռում են ման րա մաս ներ աշ խա տա վար ձի, 

վեր ջի նիս վճար ման ժամ կետ նե րի, աշ խա տան քային ժա մե րի, կեն սա թո շա-

կային վճա րում նե րի, ար ձա կուրդ նե րի, բա ցա կա յու թյուն նե րի, ար տա ժա մյա 

աշ խա տան քի, առող ջա կան խն դիր նե րով պայ մա նա վոր ված բա ցա կա յու-

թյուն նե րի, գոր ծու ղում նե րի փոխ հա տուց ման, ազ գային մա կար դա կում հան-

դի պում նե րի, սե մի նար նե րի, տե ղա կան և մի ջազ գային զան գեր կա տա րե լու 

մա սին և այլն։ 

Սու պեր վի զո րը աշ խա տակ ցին ան ձամբ է ներ կա յաց նում գոր ծա կա լու-

թյան ան ձնա կազ մին ու վար չու թյա նը։ Են թադ րա բար ան ձը նոր աշ խա տա-

տե ղում, աշ խա տան քային նոր պայ ման նե րում իրեն օտար կզ գա։ Այս դեպ-

քում սու պեր վի զո րը պետք է դի մի ավե լի փոր ձա ռու սո ցիալա կան աշ խա-

տող նե րից մե կին, որ պես զի նա ուղ ղոր դո ղի, հո վա նա վո րո ղի դեր ստանձ նի, 

սկզբ նա կան ժա մա նա կաշր ջա նում աջակ ցի՝ ար ձա գան քե լով աշ խա տակ ցի 

կող մից բարձ րա ձայն ված հար ցե րին։ 

Եր բեմն լի նում են դեպ քեր, երբ աշ խա տա կազ մի ան դամ նե րի մի մա սի 

կող մից նոր աշ խա տան քի ըն դուն ված ան ձն ան բա րյա ցա կամ, ար հա մար-

հա կան վե րա բեր մուն քի է ար ժա նա նում։ Որ պես հետ ևանք՝ ան ձնա կազ-

մում ձևա վոր վում են մի քա նի հա կա դիր բևեռ ներ. աշ խա տող նե րի կող մից 

անձնա կազ մի նոր ան դա մը ըն դուն ված է, իսկ մյուս նե րը խու սա փում են նրա 

հետ որ ևէ հա րա բե րու թյուն ձևա վո րե լուց։ Անհ րա ժեշտ է, այ նո ւա մե նայ նիվ, 
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նկա տել, որ նման խն դիր նե րի առա ջաց ման պա րա գա յում սու պեր վի զո րի 

կող մից չա փա զանց խիստ ար ձա գան քը և ու շադ րու թյան կենտ րո նա ցու մը 

կա րող են հա կա ռակ ազ դե ցու թյունն ու նե նալ՝ ավե լի հե տաձ գե լով ան ձնա-

կազ մում ան ձի ին տեգ րու մը։ Նման իրա վի ճակ նե րում ցան կա լի է, որ սու պեր-

վի զո րը դրսևո րի անա չա ռու թյուն և չճն շող մաս նակ ցու թյուն։ 

Հա ճախ աշ խա տան քի նոր ըն դուն ված ան ձը ոչ ամ բող ջո վին կամ ընդ-

հան րա պես պատ կե րա ցում չու նի սու պեր վի զիայի նպա տակ նե րի և առանձ-

նա հատ կու թյուն նե րի վե րա բե րյալ, ուս տի այս դեպ քում ան հրա ժեշտ կլի նի 

նրան որո շա կիորեն նա խա պատ րաս տել «սու պեր վիի» դե րին։ Նման մո տե-

ցու մը կն պաս տի, որ պես զի ան ձը պատ կե րա ցում կազ մի իրե նից ակն կալ վող 

գոր ծա ռույթ նե րի մա սին և ապա հո վի իր առա վել ակ տիվ մաս նակ ցու թյու նը 

գոր ծա կա լու թյան աշ խա տանք նե րում։ 

Աշ խա տան քի պլա նա վո րում. սու պեր վի զո րի պար տա կա նու թյուն նե րի 

շր ջա նա կում է գտն վում նաև աշ խա տան քի պլա նա վո րու մը, այլ կերպ ասած՝ 

կազ մա կեր պու թյան ռազ մա վա րու թյու նը մանր և իրա գոր ծե լի միավոր նե րի 

բա ժա նելն ու դրանց ար դյու նա վետ իրա կա նա ցումն ապա հո վե լը։ 

Շա հա ռու նե րին մա տուց վող ծա ռա յու թյուն նե րի ար դյու նա վե տու թյունն 

ապա հո վե լու հա մար սու պեր վի զո րի պար տա կա նու թյուն նե րի մեջ են մտ նում 

նաև աշ խա տան քի բա ժա նումն ու պատ վի րա կու մը։ Աշ խա տան քի բա ժա նու-

մը մե խա նի կա կան, մա թե մա տի կա կան գոր ծըն թաց չէ: Ցան կա լի ար դյունք-

նե րին հաս նե լու հա մար սու պեր վի զո րը պար տա վոր է ճա նա չել իր ծա ռա յու-

թյուն նե րից օգտ վող մաս նա գետ նե րին, նրանց կող մից վար վող սո ցիալա կան 

դեպ քե րը, ինչ պես նաև ծա ռա յու թյան շա հա ռու նե րին։ Բացի դրանից՝ սու-

պեր վի զո րի դե րը նաև պա հան ջում է կոնկ րետ աշ խա տակ ցի առջև դր ված 

խն դիր նե րի իմա ցու թյուն՝ նպաս տե լով սահ ման ված ժամ կետ նե րում բո լոր 

խն դիր նե րի լուծ մա նը՝ առանց աշ խա տող նե րին ան հար կի ծան րա բեռ նե լու և 

նրան ցից ար տա ժա մյա աշ խա տանք պա հան ջե լու։ Նաև ան հրա ժեշտ է` սու

պեր վի զո րը պլա նա վո րե լու իրա վա սու թյուն ու նե նա։ 

Պ լա նա վո րու մը նե րա ռում է առաջ նա հեր թու թյուն նե րի սահ մա նում՝ հըս-

տա կեց նե լով ոչ միայն այն, թե ով քեր են լու ծե լու այս կամ այն խն դիր նե-

րը, այլև՝ ե՞րբ և ինչ պե՞ս։ Աշ խա տան քը բա ժա նե լիս սու պեր վի զո րը պետք է 

հաշ վի առ նի աշ խա տա կից նե րի բա ցա կա յու թյուն նե րը, ու շա ցում նե րը, ար-

ձա կուրդ նե րը, որ պես զի հաս կա նա, թե ան ձնա կազ մի որ մասն է մշ տա պես 

իր տե ղում՝ աշ խա տան քը սահ ման ված ժամ կետ նե րում ավար տին հասց նե լու 

հա մար։ Սու պեր վի զո րը պար տա վոր է ինչ պես եր կա րա ժամ կետ, այն պես էլ 

կար ճա ժամ կետ պլա նա վո րում իրա կա նաց նել։ Եր կա րա ժամ կետ պլա նա վո-
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րու մը նե րա ռում է աշ խա տան քային տվյալ միավո րի բյու ջեի նա խա պատ-

րաս տում՝ որ պես գոր ծա կա լու թյան ընդ հա նուր բյու ջեի բաղ կա ցու ցիչ մաս։ 

Վեր ջինս հիմն ված է բաժ նի աշ խա տան քային առա ջի կա ծան րա բեռն վա-

ծու թյան, դրա իրա կա նաց ման հա մար պա հանջ վող դրա մա կան, տեխ նի կա-

կան և մարդ կային ռե սուրս նե րի գնա հատ ման վրա։ Հետ ևա բար աշ խա տան-

քի պլա նա վոր մա նը հա ջոր դում է աշ խա տան քի հանձ նա րա րու մը։ 

Աշ խա տան քի հանձ նա րա րում. տվյալ աշ խա տան քային միավո րի/ բաժ-

նի աշ խա տան քը պլա նա վո րե լուց հե տո սու պեր վի զո րը, նա խա պես մշակ-

ված աշ խա տան քային պլա նի հա մա ձայն, հանձ նա րա րա կան ներ է տա լիս 

առան ձին աշ խա տող նե րին: Այս գոր ծա ռույ թի իրա կա նաց ման ըն թաց քում 

սո ցիալա կան աշ խա տան քի սու պեր վի զո րը պետք է հաշ վի առ նի հետ ևյալ 

չա փա նիշ նե րը:

	 Կոմ պե տեն տու թյան հա մա պա տաս խա նե ցում: Սո ցիալա կան գոր-

ծա կա լու թյուն նե րում ան հա տին կամ խմ բին ուղղ ված հանձ նա րա րա կան նե-

րի ըն թաց քում, որ պես կա նոն, պետք է հաշ վի առ նել յու րա քան չյուր աշ խա-

տո ղի ու ժեղ և թույլ կող մե րը։ 

Հետ ևա բար այս գոր ծա ռույթն իրա կա նաց նե լիս սու պեր վի զո րը պետք է 

քա ջա տե ղյակ լի նի իր ծա ռա յու թյուն նե րից օգտ վող մաս նա գետ նե րի կա րո-

ղու թյուն նե րին։ Օրի նակ՝ հնա րա վոր է որոշ աշ խա տող նե րի մոտ ավե լի լավ է 

ստաց վում ու շադ րու թյան խիստ կենտ րո նա ցում պա հան ջող աշ խա տան քը, 

իսկ մյուս նե րին նման բնույ թի աշ խա տան քը կա րող է ձանձ րա լի և անօգ տա-

կար թվալ։ Ընդ որում՝ նկա տի ու նե նա լով ոչ միայն տվյալ բնա գա վա ռի վե-

րա բե րյալ իր գի տե լիք նե րը, այլև հաշ վի առ նե լով աշ խա տան քի բար դու թյան 

աս տի ճա նը՝ աշ խա տո ղը պետք է կա րո ղա նա հա ջո ղու թյամբ իրա կա նաց նել 

իր առջև դր ված խն դիր նե րը։ 

	Հա մա չափ աշ խա տան քային ծան րա բեռն վա ծու թյան ապա հո վում: 

Աշ խա տան քի հանձ նա րա րու մը կա րող է պայ մա նա վոր ված լի նել նաև այս 

կամ այն աշ խա տո ղի ծան րա բեռն վա ծու թյան աս տի ճա նով։ 

Ար դյու նա վետ վար չա րա րու թյան հա մար ան հրա ժեշտ է ապա հո վել 

աշ խա տան քային հա վա սար ծան րա բեռն վա ծու թյուն միև նույն աշ խա տա-

վար ձի և պաշ տո նի պա րա գա յում։ Սու պեր վի զո րը պետք է հաշ վի առ նի յու-

րա քան չյուր աշ խա տակ ցի ըն թա ցիկ ծան րա բեռն վա ծու թյան աս տի ճա նը, 

նրանց կց ված սո ցիալա կան դեպ քե րի թի վը, դրանց բար դու թյան աս տի ճա-

նը և յու րա քան չյուր նոր հանձ նա րա րա կա նից բխող մար տահ րա վեր նե րը։ 

Այ նու հետև սու պեր վի զո րը հանձ նա րա րում է սո ցիալա կան աշ խա տող նե-

րին սո ցիալա կան նոր դեպ քեր՝ հա մոզ վե լով, որ աշ խա տան քային ծան րա-
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բեռնվա ծու թյունն ար դա րա ցի են բաշխ ված։ 

	Աշ խա տան քի բազ մա զա նու թյան ապա հո վում: Աշ խա տան քի հանձ-

նա րար ման մի այլ չա փա նիշ պետք է լի նի բազ մա զա նու թյու նը/ տար բե րակ-

վա ծու թյու նը։

Չա փա զանց կենտ րո նա ցու մը միև նույն հիմ նախնդ րի, դեպ քի կամ 

խնդրա հա րույց իրա վի ճա կի շուրջ կա րող է հան գեց նել սե փա կան աշ խա-

տան քից սո ցիալա կան աշ խա տո ղի ան բա վա րար վա ծու թյան, սահ մա նա-

փա կել նրա կոմ պե տեն տու թյան շր ջա նա կը և զար գաց ման հնա րա վո րու-

թյուն նե րը։ 

	Մաս նա գի տա կան աճի հա մար մար տահ րա վեր նե րի «ա պա հո

վում»: Ան ձի մաս նա գի տա կան աճին զու գա հեռ ան հրա ժեշտ է աս տի ճա-

նա բար բար դաց նել և բազ մա զան դարձ նել նրան հանձ նա րար վող աշ խա-

տան քային խն դիր նե րը։ Հա կա ռակ դեպ քում կա ռա ջա նա մաս նա գի տա կան 

լճաց ման վտան գը։ Ի լրումն սրան՝ մաս նա գե տին ան հրա ժեշտ է իր մաս նա-

գի տա կան նա խա պատ վու թյուն նե րը, հե տաքրք րու թյուն նե րը ար տա հայ տե-

լու հնա րա վո րու թյուն տալ։ 

	Աշ խա տող նե րի ան հա տա կա նու թյան հաշ վի առ նու մը: Աշ խա տան քի 

հանձ նա րար ման չա փա նիշ նե րից է նաև շա հա ռու ի և դեպք վա րո ղի հա մա-

պա տաս խա նե ցու մը` տա րի քային, գեն դե րային, էթ նիկ ու մշա կու թային այլ 

առանձ նա հատ կու թյուն նե րից ել նե լով։

Աշ խա տան քի պատ վի րա կում: Աշ խա տան քը հանձ նա րա րե լիս սու պեր-

վի զո րը պետք է ոչ միայն վե րոն շյալ չա փա նիշ նե րի հի ման վրա իրա կա նաց-

նի առա ջադ րանք նե րի և մաս նա գետ նե րի կա րո ղու թյուն նե րի հա մա պա տաս-

խա նե ցում, այլև պետք է հս տա կո րեն հրա հան գա վո րի աշ խա տո ղին տվյալ 

աշ խա տան քի կա տար ման հա մար իրե նից ակն կալ վող գոր ծո ղու թյուն նե րի 

մա սին։ Աշ խա տանք հանձ նա րա րե լիս շեշ տադր վում է այն, թե ինչ աշ խա-

տանք պետք է իրա կա նաց նել, իսկ աշ խա տան քը պատ վի րա կե լիս ինչ պես 

պետք է դա իրա կա նաց նել։ Այս դեպ քում մաս նա գե տը ազատ է իր գոր ծո ղու-

թյուն նե րում, աշ խա տան քային խն դիր նե րը հս տա կո րեն ձևա կերպ ված են, 

և աշ խա տո ղին հնա րա վո րու թյուն է տրված 

ցան կա ցած ժա մա նակ նա խա ձեռ նելու յու-

րա քան չյուր գոր ծո ղու թյուն, որի ար դյուն-

քում կլուծ վեն աշ խա տան քային խն դիր նե-

րը։ Աշ խա տո ղի ինք նա վա րու թյան սահ մա-

նա փակ ման պայ ման նե րում նա լիազոր ված 

է գոր ծել ղե կա վա րու թյան կող մից հա մա-

 Սու պեր վի զո րը պետք է աշ խա-
տան քային խն դիր նե րը պատ վի-
րա կի որո շա կի առա ջար կու թյուն-
նե րի կամ խոր հուրդ նե րի տես քով, 
ինչ պես օրի նակ՝ « նա խընտ րե լի 
կլի ներ, եթե...», «ն պա տա կա հա
րար կլի ներ, եթե...»։
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պա տաս խան հա մա ձայ նու թյուն ձեռք բե րե լուց կամ ան հրա ժեշտ քայ լե րի 

մա սին նա խա պես հրա հան գա վոր վե լուց հե տո միայն։ 

Գո յու թյուն ու նեն աշ խա տան քային խն դիր նե րը պատ վի րա կե լու տար-

բեր ըն թա ցա կար գեր, որոնց դեպ քում աշ խա տո ղին հատ կաց ված ինք նու-

րույ նու թյան /ինք նա վա րու թյան աս տի ճա նը տար բեր է։ Մի դեպ քում հս տակ 

ցու ցում ներ են տր վում առ կա աշ խա տան քի իրա կա նաց ման ցան կա լի ու-

ղի նե րի մա սին, իսկ այլ դեպ քում աշ խա տան քի իրա կա նաց ման մե թոդ նե րի 

ընտ րու թյան հար ցում աշ խա տո ղը լիովին ազատ է։ 

Սու պեր վի զո րը պետք է աշ խա տան քային խն դիր նե րը պատ վի րա կի որո-

շա կի առա ջար կու թյուն նե րի կամ խոր հուրդ նե րի տես քով, ինչ պես օրի նակ՝ 

«նա խընտ րե լի կլի ներ, եթե...», «ն պա տա կա հա րար կլի ներ, եթե...»։

 Սա կայն, երբ խոր հուրդ նե րը, առա ջար կու թյուն նե րը բա վա րար չեն աշ-

խա տո ղին ուղ ղոր դե լու հա մար, սու պեր վի զո րից ակն կալ վում է հնա րա վո-

րինս հս տակ ար ձա գանք՝ հրա հանգ նե րի տես քով։ Հա ճախ մաս նա գի տա կան  

բարձր պատ րաստ վա ծու թյուն և կր թու թյուն ու նե ցող աշ խա տո ղին ազա տու-

թյուն է տր վում որո շե լու իր գոր ծա ռույթ նե րի իրա կա նաց ման ման րա մաս նե-

րը։ Այս դեպ քում սու պեր վի զորն ավե լի պա սիվ մաս նակ ցու թյուն է ու նե նում 

և թույլ է տա լիս աշ խա տակ ցին ինք նա պատ վի րա կում կա տա րել՝ հեն վե լով 

վեր ջի նիս մաս նա գի տա կան պա տաս խա նատ վու թյան և ինք նագ նա հատ-

ման օբյեկ տի վու թյան վրա։ Եվ հա կա ռա կը, որ քան աշ խա տո ղի պատ րաստ-

վա ծու թյան և կր թա կան մա կար դա կը ցածր են, այն քան սու պեր վի զո րից 

ավե լի շատ ջան քեր են պա հանջ վում։ 

Աշ խա տան քից ներ քին բա վա րար վա ծու թյու նը, բարձր մո տի վա ցիան և 

ար տադ րո ղա կա նու թյան բարձր մա կար դա կը, որ պես կա նոն, աշ խա տա կից-

նե րի շր ջա նում ասո ցաց վում են խն դիր նե րի իրա կա նաց ման գոր ծըն թա ցում 

ինք նու րույ նու թյան ավե լի բարձր աս տի ճա նի հետ (որ քան ավե լի ազատ 

է աշ խա տողն իր գոր ծո ղու թյուն նե րում, այն քան նա իրեն ավե լի վս տահ և 

գնա հատ ված է զգում)։ Հետ ևա բար սու պեր վի զո րի կող մից իր ծա ռա յու թյուն-

նե րից օգտ վող մաս նա գետ նե րին տր ված ազա տու թյու նը պետք է խթա նի 

առա ջադր ված խն դիր նե րի իրա գոր ծումն ավե լի ար դյու նա վետ եղա նակ նե-

րով և առա վել ան վտանգ պայ ման նե րով։ Հնա րա վո րինս հա ճախ սու պեր վի-

զո րի կող մից պետք է մատ նանշ վեն ցան կա լի ար դյունք նե րը՝ առանց ման-

րա մաս նե լու հա մա պա տաս խան ըն թա ցա կար գե րը։ Ցան կա ցած դեպ քում 

սու պեր վի զո րը պետք է պատ րաստ լի նի ուղ ղոր դելու և աջակ ցելու իր ծա ռա-

յու թյուն նե րից օգտ վող մաս նա գետ նե րին հարցում։ 

Հա ճախ ան գամ փոր ձա ռու աշ խա տողն իր առա ջադ րանք նե րի կա-
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տար ման ըն թաց քում կա րող է որո շա կի ուղ ղոր դող աջակ ցու թյան կա րիք 

ու նե նալ։ Հա մա ձայն իրա կա նաց ված ու սում նա սի րու թյուն նե րի՝ շա հա ռո ւի 

և սո ցիալա կան աշ խա տո ղի փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի ու սում նա սիր ման և 

պլա նա վոր ման գոր ծա ռույ թը սու պեր վի զոր նե րի կող մից հա մար վում է ամե-

նա ժա մա նա կա տա րը։ Ըստ էու թյան, նման պլա նա վո րու մը նման է բրի ֆին գի 

(ճե պազ րույ ցի), որի ըն թաց քում առա ջադ րան քը մեկ նա բան վում է, խն դիր նե-

րը հս տա կեց վում են, իսկ դրանց իրա կա նաց ման մե թոդ նե րը՝ պար զա բան-

վում են։ 

Աշ խա տան քի պատ վի րա կու մը բարդ գոր ծա ռույթ է, այն մե ծա պես կախ-

ված է մի շարք գոր ծոն նե րից, այդ թվում՝ սու պեր վի զո րի և իր ծա ռա յու թյուն-

նե րից օգտ վող մաս նա գետ նե րի կոմ պե տեն տու թյու նից, պատ վի րակ վող 

խնդ րի բնույ թից, ինչ պես նաև կազ մա կերպ չա կան մթ նո լոր տից։ Սու պեր վի-

զոր ներն ավե լի մեծ պատ րաս տա կա մու թյամբ են այս կամ այն առա ջադ-

րան քը պատ վի րա կում աշ խա տո ղին, եթե նրանք հա մոզ ված են, որ վար չու-

թյու նը են թա կայի սխալ վե լու պա րա գա յում ավե լի հա վա նա կան է՝ կա ջակ ցի, 

քան թե կպատ ժի նրան։ 

Ամ փո փե լով՝ նշենք, որ առա ջադ րան քի պատ վի րակ ման վե րա բե րյալ 

որո շու մը և աշ խա տո ղին շնորհ վող ինք նա վա րու թյան աս տի ճա նը պայ մա-

նա վոր ված են այն պի սի գոր ծոն նե րով, ինչ պի սիք են՝ առա ջադ րան քի բար-

դու թյան աս տի ճա նը, աշ խա տո ղի հմ տու թյուն նե րի և հե տաքրք րու թյուն նե րի 

շր ջա նա կը, աշ խա տո ղի ծան րա բեռն վա ծու թյու նը (ն րան կց ված սո ցիալա-

կան դեպ քե րի թի վը), շա հա ռու ի խո ցե լիու թյու նը և հիմ նախն դիր նե րի ռիս-

կայ նու թյու նը, հիմ նախնդ րի բնույ թը, սխալ նե րի տե սա նե լիու թյան մեծ հա-

վա նա կու թյու նը, սու պեր վի զո րի և «վե րահսկ վող նե րի» ռիս կի գնա լու պատ-

րաս տա կա մու թյու նը, ինչ պես նաև սու պեր վի զիայի ձա խող ման պա րա գա-

յում կի րառ վե լիք սանկ ցիանե րի բնույ թը։ 

Աշ խա տան քի մշ տա դի տար կում (մո նի թո րինգ), վե րա նա յում և գնա հա-

տում։ Աշ խա տան քի պատ վի րակ մա նը հա ջոր դում է սու պեր վի զո րի կող մից 

դրա իրա կա նաց ման գոր ծըն թա ցի մշ տա դի տար կու մը՝ հետ ևե լով, որ այն 

իրա կա նաց վի սահ ման ված ժամ կետ նե րում և գոր ծա կա լու թյան ըն թա ցա-

կար գե րին և ռազ մա վա րու թյա նը հա մա պա տաս խան։ 

Աշ խա տան քային գոր ծու նեու թյան մշ տա դի տար կու մը նախ և առաջ 

միտ ված է հա վաս տիանա լու, որ աշ խա տանքն իրա կա նաց վում է նա խա պես 

մշակ ված պլա նին հա մա պա տաս խան։ Աշ խա տան քի վե րա նա յու մը թույլ է 

տա լիս հաս կա նալ՝ արդյոք ծա ռա յու թյուն մա տու ցող նե րը կա րող են ար դյու-

նա վետ իրա կա նաց նել իրենց հանձ նա րար ված աշ խա տանք նե րը։ 
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Հիմ նա կան ռե սուր սը, որին տի րա պե տում է սու պեր վի զո րը գոր ծա կա լու-

թյան խն դիր նե րի լու ծու մը երաշ խա վո րե լիս են թա կա նե րի ժա մա նակն ու հմ-

տու թյուն ներն են։ Ըն դու նե լով իր՝ որ պես տվյալ գոր ծա կա լու թյան սո ցիալա-

կան աշ խա տո ղի դե րը՝ ան ձը փաս տա ցի հա մա ձայնում է որո շա կի ժա մա-

նա կա հատ վա ծում իր ժա մա նա կը և հմ տու թյուն նե րը տրա մադ րել գոր ծա կա-

լու թյա նը։ 

Այս պի սով՝ սու պեր վի զո րը պա տաս խա նատ վու թյուն է կրում սահ ման ված 

ժա մա նա կա հատ վա ծում են թա կա նե րի կող մից իրենց պա տա կա նու թյուն նե-

րի կա տար ման հա մար։ Սու պեր վի զո րը պետք է մշ տա դի տար կի/ հետ ևի սահ-

ման ված ժամ կետ նե րի պահ պան մա նը, աշ խա տող նե րի բա ցա կա յու թյուն նե-

րին, ար ձա կուրդ նե րի ժա մա նա կա ցույ ցե րին, ինչ պես նաև լրա ցու ցիչ ժա մա-

նա կին՝ ան հրա ժեշտ աշ խա տան քը ավար տին հասց նե լու հա մար (ան գամ, 

եթե սու պեր վի զո րը լիազոր ված չէ վե րոն շյալ հար ցե րի շուրջ որո շում ներ կա-

յաց նել, այ նուա մե նայ նիվ, նա ու նի վար չու թյա նը հա մա պա տաս խան առա-

ջար կու թյուն ներ անե լու լիազո րու թյուն)։ 

Աշ խա տող նե րի բա ցա կա յու թյուն նե րը խն դիր ներ են ստեղ ծում սու պեր-

վի զո րի հա մար: Դ րանց մա սին տե ղե կա նա լով՝ սու պեր վի զո րը եզ րա կաց նում 

է՝ արդյոք դրանք ան խու սա փե լի էին, թե ոչ, արդյոք վե րահս կե լի են, թե ան-

կա նոն և հա ճա խա կի։ Հաշ վի առ նե լով նման դեպ քե րը՝ սու պեր վի զոր նե րը 

ձգ տում են սահ մա նել ներ քին աշ խա տան քային այն պի սի նոր մեր, որոնք ող-

ջա միտ են, ար դա րա ցի և հաս կա նա լի բո լոր սու պեր վի նե րի հա մար։ Աշ խա-

տանք նե րի պատ վի րակ ման գոր ծա ռույթն իրա կա նաց նե լով՝ սու պեր վի զո րը 

ձգ տում է ապա հո վել աշ խա տան քի անընդ հա տու թյու նը/ շա րու նա կա կա նու-

թյու նը։ 

Սու պեր վի զոր-վար չա րա րը ոչ միայն հետ ևում է ըն թա ցիկ աշ խա տանք-

նե րի, ռազ մա վա րու թյան և ըն թա ցա կար գե րի հա մա պա տաս խա նու թյա նը, 

այլև բա ցա հայտ ված թե րու թյուն նե րը վե րաց նե լու ու ղի ներ է փնտ րում։

 Սու պեր վի զո րը պա տաս խա նա տու է նաև կա տա րո ղա կա նի գնա հատ-

ման հա մար։ Աշ խա տող նե րի կող մից իրա կա նաց ված աշ խա տան քի գնա հա-

տու մը սու պեր վի զիայի վար չա կան գոր ծա ռույ թի մասն է։ Գոր ծա կա լու թյան/ 

կազ մա կեր պու թյան ար դյու նա վետ գոր ծու նեու թյան ապա հով ման տե սան-

կյու նից կար ևոր է ներ կա յաց նել աշ խա տող նե րին իրենց կող մից կա տար ված 

աշ խա տան քի օբյեկ տիվ գնա հա տա կա նը՝ ի՞նչն է ճիշտ կա տար վել, ի՞ն չը՝ 

սխալ, աշ խա տան քի ո՞ր մասն է են թա կա փո փո խու թյան և այլն։ 

Մշ տա դի տար կու մը, վե րա նա յու մը և գնա հա տու մը վար չա կան սու պեր-

վի զիայի տես չա կան բա ղադ րիչ ներ ն են։ Այս գոր ծա ռույթ նե րը շա հա ռու նե րի 

բա վա րար վա ծու թյան տե սան կյու նից էա կան նշա նա կու թյուն ու նեն։ Վար-
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չա կան սու պեր վի զիայի գոր ծա ռույթ նե ր հան դի սա ցող մշ տա դի տարկ ման, 

աշ խա տան քի վե րա նայ ման և գնա հատ ման շր ջա նակ նե րում սու պեր վի զո-

րից ակն կալ վում է որո շա կի սանկ ցիանե րի կի րա ռում իր ծա ռա յու թյուն նե րից 

օգտ վող մաս նա գետ նե րի նկատ մամբ իրենց հանձ նա րար ված աշ խա տան քը 

պատ շաճ կեր պով չի րա կա նաց նե լու դեպ քում։ 

Աշ խա տան քի հա մա կար գում: Գոր ծա կա լու թյան ընդ հա նուր նպա տակ-

նե րը պետք է բա ժան վեն իրա գոր ծե լի, «չա փե լի» և փոքր խն դիր նե րի, որոնք 

կհանձ նա րար վեն տար բեր ստո րա բա ժա նում նե րին, իսկ այ նու հետև ևս մեկ 

ան գամ խն դիր նե րը կվե րած վեն առա ջադ րանք նե րի՝ հանձ նա րար վե լով 

առան ձին աշ խա տող նե րի։ Գոր ծա կա լու թյան կազ մա կեր պչա կան նպա-

տակ ներն ար դյու նա վե տո րեն իրա գործ վելու նպատակով բո լոր այդ բա ժա-

նում ներն ան հրա ժեշտ է հա մա կար գել։ Հա մա կար գու մը հա մախմ բում է ընդ-

հա նուր աշ խա տան քի բա ղադ րիչ նե րը՝ վե րա ծե լով դրանք աշ խա տան քային 

մեկ միաս նա կան միավո րի։

 Հա մա կարգ ման մի ջո ցով սու պեր վի զո րը հա մախմ բում է աշ խա տա կից նե-

րին և նրանց միջև ձևա վո րում աշ խա տան քային փոխլրացնող, աջակցային 

փոխ հա րա բե րու թյուն ներ։ Հա մա կար գու մը միավո րում է տար բեր աշ խա-

տող նե րի ջան քե րը գոր ծա կա լու թյան ընդ հա նուր նպա տակ նե րի շուրջ։ Ար-

դյուն քում աշ խա տող նե րի և աշ խա տան քային միավոր նե րի միջև հա մա գոր-

ծակ ցու թյու նը հասց ված է առա վե լա գույն, իսկ կոնֆ լիկտ նե րը՝ նվա զա գույ նի 

մա կար դա կի։ 

Սու պեր վի զո րը, բա ցի գոր ծա կա լու թյան ստորակարգային (հիերար խիկ) 

կա ռուց ված քում զբա ղեց րած իր ուղ ղա հայց դիր քից, նաև հո րի զո նա կան 

փոխ հա րա բե րու թյուն ներ ու նի գոր ծա կա լու թյան ստորակարգային միև նույն 

մա կար դա կում գոր ծող վար չա կան այլ միավոր նե րի հետ։ 

Կոոր դի նաց ման/ հա մա կարգ ման գոր ծա ռույ թի իրա կա նաց ման շնոր հիվ 

ապա հով վում է աշ խա տան քի կա տար ման հա մար պա հանջ վող մարդ կային, 

ֆիս կալ և ֆի զի կա կան ռե սուրս նե րի հա սա նե լիու թյու նը։ 

Հա ղոր դակց ման ապա հո վում: Իր զբա ղեց րած մի ջան կյալ դիր քի շնոր-

հիվ սու պեր վի զորն ապա հո վում է հա ղոր դակ ցու թյու նը գոր ծա կա լու թյան 

տար բեր օղակ նե րի միջև։ Վեր ջինս իրա կա նաց վում է տար բեր օղակ նե րից 

ստաց ված տե ղե կատ վու թյան հա վա քագր ման, մշակ ման և տա րած ման մի-

ջո ցով։ 

Ե թե աշ խա տան քային խում բը փոքր է, ապա հա ղոր դակց ման գոր ծա-

ռույ թը տե ղի է ու նե նում խմ բի ան դամ նե րի դեմառդեմ շփ ման մի ջո ցով։ Ավե լի 

խո շոր կազ մա կեր պու թյուն նե րի դեպ քում, որ տեղ ղե կա վա րու թյու նը հազ վա-
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դեպ է անմիջական շփում ունենում աշ խա տող նե րի հետ, ան հրա ժեշտ է՝ ար-

ձակ վող հրա հանգ նե րը հաս նեն, ըն կալ վեն և ըն դուն վեն իրենց հաս ցեատե-

րե րի կող մից՝ բա ցա ռե լով տե ղե կատ վու թյան խե ղա թյուր ման հա վա նա կա-

նու թյու նը։ Հետ ևա բար ան հրա ժեշտ է ապա հո վել հա ղոր դակց ման ֆոր մալ 

ու ղի նե րի գոր ծա ռու մը, ինչ պես նաև հս տա կեց նել աշ խա տան քի էու թյու նը, 

ձևա կեր պել և որո շա կիաց նել աշ խա տան քի իրա կա նաց ման պայ ման նե րը։ 

Հա ղոր դակ ցու թյու նը թույլ է տա լիս ավե լի ար դյու նա վետ հա մա կար-

գել գոր ծա կա լու թյան աշ խա տանք նե րը՝ ապա հո վե լով տե ղե կատ վու թյան 

շրջա նա ռու թյու նը և հե տա դարձ կա պը։ Այն հա մա կարգ ման շար ժիչ ուժն 

է և  հատ կա պես կար ևոր նշա նա կու թյուն ու նի սո ցիալա կան գոր ծա կա լու-

թյուն նե րում, որ տեղ խն դիր նե րը և դրանց լուծ ման ըն թա ցա կար գե րը հա ճախ 

հստակորեն սահ ման ված չեն։ Ու ղե ցույց նե րով և/ կամ ձեռ նարկ նե րով առաջ-

նորդ վե լու հետ մեկ տեղ վար չա րա րը գործ նա կա նում պետք է ջան քեր գոր-

ծադ րի՝ հա վաս տիանա լու՝ արդյոք իր հրա հանգ նե րը ընկալվել և ըն դուն վել 

են աշ խա տա կից նե րի կող մից։ 

ա) Կազ մա կերպ չա կան հա ղոր դակց ման ապա հո վում 

Ինչ պի սի՞ տե ղե կատ վու թյուն է ան հրա ժեշտ փո խան ցել կազ մա կեր պու-

թյան աշ խա տա կից նե րին կազ մա կեր պու թյան նպա տակ նե րի, խն դիր նե րի, 

կա ռուց ված քի, ռազ մա վա րու թյան և ըն թա ցա կար գի մա սին, ինչ պե՞ս մեկ նա-

բա նել դրանք։ Այս հար ցե րին գոր ծա կա լու թյան ղե կա վար կազ մը պա տաս-

խա նում է սու պեր վի զո րի մի ջո ցով: Վերջինս գործ նա կա նում գոր ծա կա լու-

թյան ղե կա վա րի կազ մի խոս նակն է։ Մյուս կող մից, սու պեր վի զո րը գոր ծա-

կա լու թյան աշ խա տա կից նե րի խոս նակն է՝ փո խան ցե լով աշ խա տա կից նե րի 

տե սա կետ նե րը վար չու թյա նը։ Բա ցի այդ՝ վար չու թյու նը սու պեր վի զո րի մի ջո-

ցով է տե ղե կա նում գոր ծա կա լու թյան ռազ մա վա րու թյան և ըն թա ցա կար գե-

րի կյան քի կոչ ման ըն թաց քի, այդ ըն թաց քում գրան ցած հա ջո ղու թյուն նե րի և 

առա ջա ցած խո չըն դոտ նե րի, ինչ պես նաև գոր ծա կա լու թյան նպա տակ նե րի, 

խն դիր նե րի և ըն թա ցա կար գե րի վե րա բե րյալ աշ խա տող նե րի տե սա կետ նե րի 

մա սին։ Սա այն պի սի տե ղե կատ վու թյուն է, որին լիար ժե քո րեն միայն գոր-

ծա կա լու թյան ան մի ջա կան ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցող ներն են տի րա պե-

տում, իսկ ցան կա լի ար դյունք ներ ու նե նա լու, ճշգ րիտ որո շում ներ կա յաց նե-

լու հա մար վար չու թյու նը նույն պես նման տե ղե կատ վու թյան կա րիք ու նի։

 Սու պեր վի զո րը պետք է խրա խու սի փո խա դարձ հա ղոր դակ ցու թյու-

նը գոր ծա կա լու թյան բո լոր օղակ նե րի միջև՝ ձևա վո րե լով ար տա հայտ վե լու, 

լսված ու ըն կալ ված լի նե լու մթ նո լորտ։ Հետ ևա բար սու պեր վի զո րը պետք է 

պատ րաս տա կա մու թյուն ցու ցա բե րի կի սե լու հա մա պա տաս խան տե ղե կատ-
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վու թյու նը գոր ծա կա լու թյան աշ խա տա կից նե րի հետ՝ ապա հո վե լով նրանց 

տե ղե կաց վա ծու թյու նը գոր ծա կա լու թյան ըն թա ցիկ աշ խա տանք նե րի, նա-

խա ձեռ նու թյուն նե րի վե րա բե րյալ, նա պետք է պատ րաստ լի նի ար ձա գան-

քե լու նրանց կող մից հն չած հար ցե րին և պար զա բա նում ներ տա հնա րա վոր 

թյու րըմբռ նում նե րի պա րա գա յում։ Սու պեր վի զո րը պետք է խու սա փի են

թադ րու թյուն ներ անե լուց։ 

Գոր ծե լով որ պես կա պող օղակ գոր ծա կա լու թյան վե րին և ստո րին օղակ-

նե րի միջև՝ սու պեր վի զո րը, բա ցի տե ղե կատ վու թյան մե խա նի կա կան փո-

խանց ման գոր ծա ռույ թից, ու նի նաև լրա ցու ցիչ այլ պար տա կա նու թյուն ներ։ 

Նա հա վաս տիանում է, որ հա ղորդ ված տե ղե կատ վու թյու նը ըն կալ վում և ըն-

դուն վում է աշ խա տա կից նե րի կող մից և քա ջա լե րում վեր ջին նե րիս գոր ծել 

ստաց ված տե ղե կատ վու թյա նը հա մա պա տաս խան։ 

Ար դյու նա վետ հա ղոր դակ ցու թյու նը են թադ րում է նաև որո շում նե րի կա-

յա ցում տե ղե կատ վու թյան փո խանց ման եղա նակ նե րի մա սին։ Սու պեր վի զո-

րը տի րա պե տում է տե ղե կատ վու թյան փո խանց ման մի շարք ու ղի նե րի՝ ան-

ձնա կան ու ղի ներ, դեմառդեմ շփում, հե ռա խո սային հա ղոր դակ ցու թյուն կամ 

էլեկտ րո նային նա մակ նե րի ու ղար կում, հու շագ րե րի, հաշ վետ վու թյուն նե րի 

ներ կա յա ցում և այլն։

 Դեմառդեմ շփումն ակն թար թային հե տա դարձ կապ է ապա հո վում, հնա-

րա վո րու թյուն տալիս սու պեր վի զո րին հա մա պա տաս խա նեց նելու և հար մա-

րեց նելու տե ղե կատ վու թյու նը՝ ել նե լով իրա վի ճա կային առանձ նա հատ կու-

թյուն նե րից։ Այս դեպ քում տե ղե կատ վու թյու նը ավե լի ազ դե ցիկ է, քա նի որ 

այն փո խանց վում է ան մի ջա կա նո րեն։ Դեմառդեմ շփու մը հե ռա խո սային 

հա ղոր դակ ցու թյան հետ մեկտեղ պա հան ջում է լրա ցու ցիչ աշ խա տանք և ժա-

մա նակ, քա նի որ հա ղոր դագ րու թյու նը պետք է կրկն վի բո լոր «հաս ցեատե րե-

րի» հա մար։ Ավե լին՝ բա նա վոր հա ղորդ վող տե ղե կատ վու թյու նը փո խանց-

ման ըն թաց քում կա րող է խե ղա թյուր վել։ 

Մյուս կող մից, հա ղոր դակց ման գրա վոր մի ջոց նե րի օգ տա գործ ման դեպ-

քում սու պեր վի զո րը պետք է լի նի ավե լի ճշգ րիտ և հս տակ։ Այս պա րա գա յում 

հնա րա վոր է նաև հետ ևել/ վե րահս կել հա ղոր դագ րու թյան բո վան դա կու թյու-

նը։ Հաս ցեատե րը կա րող է յու րա քան չյուր պա հի վե րըն թեր ցել հա ղոր դագ-

րու թյու նը, քա նի որ այն պահ պան վում է, հա ղոր դագ րու թյու նը հնա րա վոր է 

ու ղար կել միան գա մից մի քա նի ան ձանց։ Այ նո ւա մե նայ նիվ, գրա վոր հա ղոր-

դագ րու թյուն նե րը ճկուն չեն. հնա րա վոր չէ դրանք մեկ նա բա նել, հս տա կեց նել 

և այլն։ 

Է լեկտ րո նային հա ղոր դակ ցու թյան դեպ քում հա մա տեղ ված են դեմառդեմ 
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շփ ման, հե ռա խո սային և գրա վոր հա ղոր դակ ցու թյան մի ջոց նե րի առա վե լու-

թյուն ներն ու թե րու թյուն նե րը։ 

Սու պեր վի զո րը կա րող է միաժա մա նակ տե ղե կատ վու թյան փո խանց ման 

տար բեր եղա նակ ներ օգ տա գոր ծել։ Ընդ որում՝ հա ղոր դակց ման մի քա նի մի-

ջոց նե րի հա մա տեղ օգ տա գոր ծու մը նվա զեց նում է տե ղե կատ վու թյան խե ղա-

թյուր ման հա վա նա կա նու թյու նը։ 

բ) Ոչ ձևա կան (ֆոր մալ) հա ղոր դակ ցու թյուն 

Սու պեր վի զո րը պետք է գի տակ ցի, որ վե րոն շյալ ձևա կան հա ղոր դակ-

ցու թյա նը զու գա հեռ գոյու թյուն ու նի նաև գոր ծա կա լու թյան կա ռուց ված քում 

գոր ծող հա ղոր դակց ման ոչ ձևա կան ցանց, իսկ կազ մա կեր պու թյան և վեր ջի-

նիս աշ խա տանք նե րի մա սին տե ղե կատ վու թյան ամե նա հա րուստ աղ բյու րը 

ան ձնա կազմն է։ 

 Տե ղե կատ վու թյան փո խա նակ ման ոչ 

ձևական եղա նակ նե րը հատ կա պես ակ-

տի վա նում են, երբ ձևական ու ղի նե րով փո-

խանց վող տե ղե կատ վու թյու նը եր կի մաստ է 

կամ ոչ բա վա րար։ Գոր ծա կա լու թյան ար-

դյու նա վետ գոր ծու նեու թյան, ինչ պես նաև 

սու պեր վի զիայի հա մար վտանգ են ներ կա յաց նում ոչ ձևական հա ղոր դակ-

ցու թյան մաս կազ մող չճշտ ված տե ղե կատ վու թյու նը կամ «ա սե կո սե նե րը»։ 

Որ քան ար դյու նա վետ է իրա կա նաց վում սու պեր վի զո րա կան հա ղոր դակ ցու-

թյու նը, այն քան նվա զում է տե ղե կատ վու թյան խե ղա թյուր ման հա վա նա կա-

նու թյու նը, միաժա մա նակ բա ցառ վում է «ա սե կո սե նե րի» տա րա ծու մը։ 

Շա հե րի պաշտ պա նու թյուն: Շա հե րի պաշտ պա նու թյան գոր ծըն թա-

ցը ուղ ղա կիորեն կապ ված է հա ղոր դակ ցու թյան գոր ծա ռույ թին։ Սա կայն 

անձնա կազ մի շա հե րի պաշտ պա նու թյան տե սան կյու նից ցան կա լի ար-

դյունք նե րի հաս նե լու հա մար սու պեր վի զո րը չպետք է սահ մա նա փակ վի՝ 

պար զա պես «սուր հան դա կի» դեր կա տա րե լով։ 

Հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ ծա ռա յու թյուն մա տու ցող նե րը ղե-

կա վա րու թյան հետ հա ղոր դակց ման սահ մա նա փակ հնա րա վո րու թյուն ներ 

ու նեն, սու պեր վի զո րը հան դես է գա լիս որ պես կա պող օղակ, որը միաժա մա-

նակ ներ կա յաց նում է վար չու թյա նը ան ձնա կազ մի շա հե րը և «վե րին» օղա-

կին փո խան ցում ան ձնա կազ մի դիր քո րո շում նե րն ան հրա ժեշտ փո փո խու-

թյուն նե րի վե րա բե րյալ։ 

 Հե տա զո տող ներ Բլաուն և Սքո թը բա ցա հայ տել են, որ սո ցիալա կան ծա-

Ար դյու նա վետ վար չա կան սու
պեր վի զիան են թադ րում է են թա
կա նե րի շա հե րի և տե սա կետ նե րի 
ակ տիվ ներ կա յա ցում ղե կա վա րու
թյա նը։
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ռա յու թյուն նե րում աշ խա տող այն սու պեր վի զոր նե րը, որոնք գոր ծում են ինք-

նա վար կեր պով և պար բե րա բար ղե կա վա րու թյանն են ներ կա յաց նում իրենց 

սու պեր վի նե րի տե սա կետ նե րը, ար ժա նա նում են իրենց ծա ռա յու թյուն նե րից 

օգտ վող մաս նա գետ նե րի հա վա տար մու-

թյանն ու նվիր վա ծու թյա նը։ Ավե լին՝ սու պեր-

վիի բա վա րար վա ծու թյու նը կախ ված է նաև 

այն հան գա ման քից, թե սու պեր վի զորն ինչ-

պի սի ազ դե ցու թյուն կա րող է ու նե նալ կազ-

մա կեր պու թյան ղե կա վար կազ մի տե սա-

կետ նե րի և որո շում նե րի վրա։ 

Մի շարք հե տա զո տու թյուն ներ ցույց են 

տա լիս, որ սու պեր վի զիա ստա ցող մաս նա գետ նե րը հատ կա պես դժ գոհ են 

այն սու պեր վի զոր նե րից, որոնք խու սա փում են իրենց ծա ռա յու թյուն նե րից 

օգտ վող մաս նա գե տի կա րիք նե րը/ իրա վունք նե րը կազ մա կեր պու թյան ղե կա-

վա րու թյա նը ներ կա յաց նե լուց։ 

Հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ ի վեր ջո վերջ նա կան որո շում-

նե րի կա յաց ման իրա վուն քը կազ մա կեր պու թյան ղե կա վա րինն է՝ սու պեր-

վի զո րը շա հե րի պաշտ պա նու թյան ըն թաց քում պետք է հիմն վի ռա ցիոնալ 

փաս տարկ նե րի, բա նակ ցային հմ տու թյուն նե րի վրա։ Սու պեր վի զո րի կող մից 

առա ջար կու թյուն նե րը պետք է ձևա կերպ վեն ամե նաըն դու նե լի և հիմ նա վոր 

ձևով։

 Վար չա կան բու ֆե րի/ միջ նոր դի գոր ծա ռույթ: Սու պեր վի զորն իրա կա-

նաց նում է նաև միջ նոր դի (բու ֆե րի) գոր ծա ռույթ՝ մա տուց վող ծա ռա յու թյուն-

նե րին առնչ վող խն դիր նե րի լուծ ման, շա հա ռու նե րի դժ գո հու թյուն նե րի/ բո-

ղոք նե րի քն նարկ ման նպա տա կով։ Սու պեր վի զո րը դի մում-բո ղոք ներ է ըն դու-

նում այն շա հա ռու նե րից, որոնք բա վա րար ված չեն իրենց մա տուց վող ծա-

ռա յու թյուն նե րի որա կով, ցան կա նում են ավե լի բարձր ատյան նե րի դի մել։ 

Ն ման մո տե ցու մը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս մի կող մից հար թելու հա-

րա բե րու թյուն նե րը շա հա ռու նե րի հետ, իսկ մյուս կող մից՝ պաշտ պա նելու 

աշ խա տող նե րին շա հա ռո ւի բա ցա սա կան և եր բեմն ան հիմն ագ րե սիվ/ կա-

մա յա կան վար քագ ծից։ Ավե լին՝ սու պեր վի զոր նե րի կող մից ապա հով վում է 

շա հա ռու նե րի բո ղոք նե րի քն նար կումը՝ առանց ուղ ղա կի ծա ռա յու թյուն ներ 

մա տու ցող նե րից լրա ցու ցիչ ժա մա նակ և ջան քեր խլե լու։ 

Ծա ռայե լով որ պես բու ֆեր շա հա ռու նե րի և ծա ռա յու թյուն ներ մա տու-

ցող նե րի միջև՝ սու պեր վի զո րը միաժա մա նակ կա տա րում է նաև բու ֆե րի 

դեր աշ խա տա կից նե րի և գոր ծա կա լու թյան միջև։ Օրի նակ՝ սու պեր վի զո րը 

Սու պեր վի զո րը պար տա վոր 
է պաշտ պա նել և ներ կա յաց նել իր 
ծա ռա յու թյուն նե րից օգտ վող մաս
նա գե տի շա հե րը թե՛ կազ մա կեր
պու թյան ղե կա վա րու թյան և թե՛ 
ան ձնա կազ մի մյուս ան դամ նե րի 
առջև։
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պաշտ պա նում է աշ խա տող նե րին ղե կա վա րու թյան կող մից չհիմ նա վոր ված, 

աշ խա տան քային լրա ցու ցիչ ծան րա բեռն վա ծու թյան դեպ քե րից։ Բա ցի այդ՝ 

սու պեր վի զո րը կա րող է հան դես գալ որ պես փո փո խու թյան գոր ծա կալ կամ 

բու ֆեր շատ բյու րոկ րա տաց ված, ավ տո րի տար, ոչ ժո ղովր դա վա րա կան 

սկզ բունք նե րով գոր ծող ծա ռա յու թյու նում՝ «պաշտ պա նիչ ան ձր ևա նո ցի» դեր 

կա տա րե լով և փո փո խե լով կամ մեղ մե լով գո յու թյուն ու նե ցող մթ նո լոր տը։ 

Սու պեր վի զիայի վար չա կան գոր ծա ռույ թի շր ջա նակ նե րում աշ խա տող-

նե րին հնա րա վո րու թյուն է տր վում սու պեր վի զո րի հետ քն նար կելու իրենց 

մտա վա խու թյուն նե րը՝ կապ ված գոր ծա կա լու թյան ռազ մա վա րու թյան, ներ-

քին կա նոն նե րի և ըն թա ցա կար գե րի հետ։ 

Միջ նոր դի դե րի դժ վա րու թյու նը. Գոր ծա կա լու թյան ռազ մա վա րու թյան 

հետ ևե լու սու պեր վի զո րին առա ջադր վող պար տա դիր նոր մը կա րող է առա-

ջաց նել սու պեր վի զո րի դժ գո հու թյու նը /ան հա մա ձայ նու թյու նը։ Հա ճախ 

նրանք հա մա ձայն չեն գոր ծա կա լու թյան որո շա կի կա նոն նե րին, խն դիր նե-

րին կամ ըն թա ցա կար գե րին։ Ստիպ ված լի նե լով ան կախ ամեն ին չից գոր ծել 

ըն դուն ված ռազ մա վա րու թյա նը հա մա պա տաս խան՝ սու պեր վի զոր նե րը հա-

ճախ իրենց զգում են ան հար մա րա վետ և «ոչ իրենց տե ղում»։ 

Կա ռու ցո ղա կան փո փո խու թյուն նե րի իրա կա նա ցում: Կազ մա կեր պչա-

կան կա յու նու թյան ապա հո վու մը վար չա կան սու պեր վի զիայի գոր ծա ռույթ-

նե րից մե կն է։ Սա կայն սու պեր վի զո րը զու գա հեռ ու նի հա վա սա րա պես 

կար ևոր մի այլ պար տա կա նու թյուն, այն է՝ որ պես կազ մա կեր պու թյան փո-

փո խու թյուն նե րի գոր ծա կալ հան դես գա լը։ Անհ նա րին կլի նի կազ մա կեր պել 

ծա ռա յու թյան ար դյու նա վետ գոր ծու նեու թյու նը և պահ պա նել աշ խա տան-

քային կա ռու ցո ղա կան փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը՝ առանց ապա հո վե լու 

գոր ծա կա լու թյան կա յու նու թյու նը և «կան խա տե սե լիու թյու նը»։ Այ նո ւա մե-

նայ նիվ, կա յու նու թյան բարձր մա կար դա կը կա րող է կազ մա կեր պու թյան 

գոր ծու նեու թյան ճկու նու թյան սահ մա նա փակ ման պատ ճառ հան դի սա նալ, 

ին չի հետ ևան քով կն վա զի փո փոխ վող մի ջա վայ րին ար ձա գան քե լու վեր ջի-

նիս կա րո ղու թյու նը։ Հետ ևա բար սո ցիալա կան ծա ռա յու թյան ար դյու նա վետ 

գոր ծու նեու թյան ապա հով ման տե սան կյու նից կար ևոր նշա նա կու թյուն ու նի 

մաս նա գի տա կան նո րա րա րու թյուն նե րի հան դեպ բաց լի նե լու մո տե ցու մը։ 

Սու պեր վի զո րը կա րող է ակ տիվ մաս նակ ցու թյուն ու նե նալ գոր ծա կա-

լու թյան ռազ մա վա րու թյան վե րա նայ ման գոր ծըն թա ցում՝ ան մի ջա կան ծա-

ռա յու թյուն ներ մա տու ցող նե րից տե ղե կա նա լով շա հա ռու նե րի և հա մայն քի 

կա րիք նե րի, գոր ծա կա լու թյան ռազ մա վա րու թյում առ կա թե րու թյուն նե րի 

մա սին։ Սու պեր վի զո րը պար տա վոր է օգ տա գոր ծել իր գի տե լիք նե րը և ըն թա-
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ցա կար գե րում փո փո խու թյուն ներ իրա կա նաց նե լու ուղ ղու թյամբ առա ջար-

կու թյուն ներ ներ կա յաց նել գոր ծա կա լու թյան ռազ մա վա րու թյու նում։ 

Գոր ծա կա լու թյան վե րին և ստո րին օղակ նե րի միջև մի ջան կյալ դիրք 

զբա ղեց նե լով՝ սու պեր վի զո րը ազ դե ցու թյուն է ու նե նում փո փո խու թյուն նե րի 

վե րա բե րյալ ղե կա վա րու թյան որո շում նե րի վրա, ինչ պես նաև այդ փո փո-

խու թյուն նե րը ըն դու նե լու աշ խա տող նե րի պատ րաս տա կա մու թյան վրա այն 

դեպ քում, եթե.

•	  փո փո խու թյուն ներ իրա կա նաց նե լու մա սին հա մա ձայ նու թյուն է ձեռք 

բեր վել ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցող նե րի և գոր ծա կա լու թյան ղե կա վա-

րու թյան միջև,

•	 սու պեր վի զո րն ի սկզ բա նե մաս նակ ցու թյուն է ու նե ցել փո փո խու թյուն-

նե րի պլա նա վոր ման գոր ծըն թա ցում,

•	  փո փո խու թյուն նե րն իրա կա նաց վում են աս տի ճա նա բար, իսկ սպաս-

վող ար դյունք նե րը հս տակ են և գի տակց ված, ներ դաշ նակ են գոր ծա-

կա լու թյան նպա տակ նե րին և նոր մե րին, 

•	 գո յու թյուն ու նեն երաշ խիք ներ, որ փո փո խու թյուն նե րը կու նե նան ցան-

կա լի/ կան խա տե սե լի ազ դե ցու թյուն, 

•	 ղե կա վա րու թյու նը և սու պեր վի զո րը միան շա նա կո րեն հա վա տում են 

իրա կա նաց վե լիք փո փո խու թյուն նե րի նպա տա կա հար մա րու թյա նը, 

•	 գի տակց ված են այն բո լոր դժ վա րու թյուն նե րը, որոնց կա րող են բախ-

վել աշ խա տող նե րը այդ փո փո խու թյուն նե րի ար դյուն քում, և քայ լեր են 

ձեռ նակ վում նվա զեց նե լու փո փո խու թյուն նե րի «գի նը» աշ խա տող նե-

րի հա մար։ 

Ի րեն պատ կե րաց նե լով են թա կա նե րի դե րում՝ սու պեր վի զո րը պետք է 

ձգտի հաս կա նալ հնա րա վոր այն ձեռք բե րում ներն ու դժ վա րու թյուն նե րը, 

որոնք կա րող են առա ջա նալ փո փո խու թյուն նե րի հետ ևան քով։

 Սու պեր վի զո րը ոչ միայն պա տաս խա նատ վու թյուն է կրում կազ մա կեր-

պու թյան ներ սում փո փո խու թյուն նե րի իրա կա նաց ման հա մար, այլ նաև 

նպաս տում է գոր ծա կա լու թյուն նե րի ցան ցում տե ղի ու նե ցող փո փո խու-

թյուն նե րին։ Աշ խա տան քը վե րա նայե լիս, հա մա կար գե լիս և պլա նա վո րե լիս 

սու պեր վի զոր նե րը հնա րա վո րու թյուն ու նեն տե ղե կա նա լու հա մայն քային 

սո ցիալա կան ծա ռա յու թյուն նե րի հա մա կար գում կար ևոր նշա նա կու թյուն 

ու նե ցող ծա ռա յու թյուն նե րի բա ցա կա յու թյան մա սին, նպաս տելու գոր ծա-

կա լու թյան/ կազ մա կեր պու թյան կող մից մա տուց վող ծա ռա յու թյուն նե րի ար-

դյու նա վե տու թյան բարձ րաց մա նը, հա մալ րելու այն ռե սուրս նե րի պա շա րը, 

որոնք ան հրա ժեշտ են ինչ պես շա հա ռու նե րին, այն պես էլ ան ձնա կազ մին։ 
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Հար ցեր՝ ստուգ ման հա մար 

1. Ո րո՞նք են սու պեր վի զիայի հիմ նա կան տե սակ նե րը։

2. Ի՞նչ է վար չա կան սու պեր վի զիան։

3. Ո րո՞նք են վար չա կան սու պեր վի զիայի հիմ նա կան նպա տակ նե րը։ 

4. Ի՞նչ հիմ նա կան գոր ծա ռույթ ներ է իրա կա նաց նում սու պեր վի զո րը վար-

չա կան սու պեր վի զիայի շր ջա նակ նե րում։
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2.2. Կր թա կան սու պեր վի զիա

Սու պեր վի զիայի կր թա կան գոր ծա ռույ թը Հայաստանում առա վել մեծ 

պա հան ջարկ ու նի։ Կա տար ված հե տա զո տու թյուն նե րը ցույց են տա լիս նաև, 

որ «սու պեր վի զիա» ասե լով՝ սո ցիալա կան աշ խա տող նե րը հիմ նա կա նում 

պատ կե րաց նում են հենց կր թա կան սու պեր վի զիայի գոր ծըն թա ցը՝ որ պես 

սու պեր վի զիայի գոր ծա ծա կան և առա վել տա րած ված տե սակ։ Այն թույլ է 

տա լիս սու պեր վի զիա ստա ցող սո ցիալա կան աշ խա տո ղին կոնկրետ դեպ-

քին առնչվող հար ցե րի վերաբերյալ ան մի ջա կան պա տաս խան ներ ստա նալ, 

ինչ պես նաև ձեռք բե րել կի րա ռե լի պրակ տիկ հմ տու թյուն ներ։ 

Այսպիսով՝ կր թա կան սու պեր վի զիան ուղղ ված է սու պեր վիի կոնկ րետ 

կա րի քի բա վա րար մա նը՝ աջակ ցե լով նրան կր թա կան գոր ծըն թա ցի ողջ ըն-

թաց քում։ Կրթա կան սու պեր վի զիայի շր ջա նակ նե րում սու պեր վի զո րը.

•	 խ թա նում/ քա ջա լե րում է կր թա կան գոր ծըն թա ցը,

•	 նպաս տում է գի տե լիք նե րի և փոր ձի փո խա նակ մա նը,

•	 հետ ևում է սո ցիալա կան աշ խա տան քի պրակ տի կայի և տե սու թյան 

ար դի զար գա ցում նե րին, 

•	 ա ռանձ նաց նում և տեղայնաց նում է մի ջազ գային առա ջա տար փոր ձը 

տվյալ ան ձնա կազ մի աշ խա տան քային գոր ծու նեու թյան առանձ նա-

հատ կու թյուն նե րին, խրա խու սում մաս նա գետ նե րի կող մից նո րա րա-

րա կան, ար դի տեխ նո լո գիանե րի կի րա ռու մը պրակ տի կա յում,

•	 կր թում և լրաց նում է ան ձնա կազ մի ան դամ նե րի մաս նա գի տա կան 

գի տե լիք նե րի և հմ տու թյուն նե րի պա կա սը ան հա տա կան և խմ բային 

սու պեր վի զո րա կան հան դի պում նե րի շր ջա նակ նե րում իրա կա նաց վող 

խորհր դատ վու թյան, խմ բային քն նար կում նե րի, վե րա պատ րաս տում-

նե րի և կր թա կան լրա ցու ցիչ հնա րա վո րու թյուն նե րի ստեղծ ման մի ջո-

ցով,

•	 տե ղում/ առանց աշ խա տան քից կտր վե լու ուղ ղոր դում և կր թում է 

անձնա կազ մին՝ իր աշ խա տան քային պար տա կա նու թյուն նե րը լա վա-

գույնս իրա կա նաց նե լու հա մար։ 

Պետք է նկա տել, որ սու պեր վի զիայի այս տե սակն իրա կա նաց ման տե-

սան կյու նից ամե նա բարդն է, քա նի որ պա հան ջում է սու պեր վի զո րից թե՛ խո-

րը տե սա կան գի տե լիք ներ, թե՛ սո ցիալա կան պրակ տիկ աշ խա տան քի մեծ 

փորձ, ինչ պես նաև վեր լու ծա կան ու նա կու թյուն ներ։ Սու պեր վի զո րը մի կող-

մից պետք է կա րո ղա նա սու պեր վի զիա ստա ցող սո ցիալա կան աշ խա տո ղին 

կոնկ րետ դեպ քի հետ կապ ված վեր լու ծա կան, տե սա կան տե ղե կու թյուն ներ 
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տրա մադ րել, մյուս կող մից՝ սո ցիալա կան աշ խա տո ղի կող մից պլա նա վոր-

վող մաս նա գի տա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի վե րա բե րյալ խորհր դատ վու թյուն 

տրա մադ րել։

Կր թա կան սու պեր վի զիայի սահ մա նու մը, նպա տակ նե րը և նշա նա կու

թյու նը: Կր թա կան սու պեր վի զիան սահ ման վում է որ պես սո ցիալա կան աշ

խա տո ղի՝ աշ խա տան քի ըն թաց քում կի րառ վող գի տե լիք նե րի և հմ տու թյու

նե րի զար գաց ման գոր ծըն թաց, որը բնու թագր վում է կր թա կան կա րիք նե րի 

ան հա տա կա նաց ման բարձր մա կար դա կով և փո խանց վող գի տե լիք նե րի 

պրակ տիկ ուղղ վա ծու թյամբ: Այ սինքն՝ սու պեր վի զո րը կր թա կան սու պեր վի-

զիայի ժա մա նակ աջակ ցում է մաս նա գե տին կոնկ րետ դեպ քի վե րա բե րյալ 

ճիշտ որո շում ներ կա յաց նե լու գոր ծում՝ ուղ ղոր դե լով նրան, կի սե լով սե փա-

կան մաս նա գի տա կան փոր ձը և տա լով հա վե լյալ գի տե լիք ներ հիմ նախընդ-

րի և դրա լուծ ման հնա րա վո րու թյուն նե րի վե րա բե րյալ: Սու պեր վի զորն օգ-

նում է սո ցիալա կան աշ խա տո ղին վեր լու ծել տվյալ դեպ քը, ադեկ վատ մո տե-

ցում մշա կել իրա վի ճա կի վե րա բե րյալ, կա ռու ցո ղա կան հա րա բե րու թյուն ներ 

ձևա վո րել շա հա ռու նե րի հետ և հա մա պա տաս խա նեց նել ծա ռա յու թյուն նե րի 

թե՛ բո վան դա կու թյու նը, թե՛ մա տուց ման ըն թաց քը շա հա ռու ի կա րիք նե րին:

Կր թա կան սու պեր վի զիան նե րա ռում է 

մի ջո ցա ռում ներ, որոնց նպա տակն է սու պեր-

վի զո րի ծա ռա յու թյուն նե րից օգտ վող մաս նա-

գետ նե րին սո վո րեց նել գնա հատ ման, մի ջամ-

տու թյան, էթի կա կան խն դիր նե րի հայտ նա-

բեր ման և լուծ ման տեխ նի կա ներ, ծա ռա յու-

թյուն նե րի դա դա րեց ման և այլ հմ տու թյուն ներ։

 Սո ցիալա կան աշ խա տան քի պրակ տի կա-

յում սու պեր վի զիայի այս տե սա կը նշա նա կա-

լի է եր կու տե սան կյու նից.

1. կր թա կան սու պեր վի զիան հնա րա վո-

րու թյուն է տա լիս սո ցիալա կան աշ խա տո ղին 

ավե լի վս տահ զգալու շա հա ռո ւի հետ ան մի-

ջա կան շփ ման մեջ, քա նի որ սո ցիալա կան 

աշ խա տողն ու նի խորհր դատ վու թյուն ստա-

նա լու և դրա հի ման վրա հիմ նախնդ րի լուծ-

ման ավե լի կշ ռա դատ ված մո տե ցում մշա-

կե լու, ըստ այդմ՝ այդ մո տե ցու մը շա հա ռու ին 

ներ կա յաց նե լու հնա րա վո րու թյուն: Ավե լի 

Կր թա կան սու պեր վի զիան 
անձնա կազ մի աճին և զար գաց
մանն ուղղ ված շա րու նա կա կան 
գոր ծըն թաց է, որը նե րա ռում է.

•	  գի տե լիք նե րի և հմ տու թյուն-
նե րի փո խան ցու մը առա վել փոր-
ձա ռո ւից և կոմ պե տեն տից սահ մա-
նա փակ փորձ և գի տե լիք ներ ու նե-
ցող մաս նա գետ նե րին,

•	  մաս նա գի տա կան ինքնա-
քն նա դա տու թյան զար գա ցում. 
սո ցիալա կան աշ խա տան քի մաս-
նա գե տը կա րիք ու նի քն նա դա տա-
բար մո տե նալու աշ խա տան քային  
սե փա կան գոր ծու նեու թյա նը, բա-
ցա հայ տելու և վեր լու ծու թյան են-
թար կելու իր մաս նա գի տա կան 
«ձա խո ղում նե րը» և թե րա ցում նե րը 
(« դա սեր քա ղե լով» և հա մա պա-
տաս խան եզ րա հան գում ներ կա-
տա րե լով)։
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հմուտ մաս նա գե տի խորհր դատ վու թյան հի ման վրա կա տար ված աշ խա-

տան քը պաշտ պա նում է սո ցիալա կան աշ խա տո ղին (հետ ևա բար նաև շա-

հա ռո ւին) մաս նա գի տա կան սխալ նե րից՝ ստեղ ծե լով որա կի որո շա կի երաշ-

խիք ներ: Այս գոր ծոնն առա վել ար դիական է այն դեպ քե րում, երբ սո ցիալա-

կան աշ խա տողն ու նի տե սա կան գի տե լիք ներ, սա կայն դեռ ձեռք չի բե րել 

աշ խա տան քային բա վա րար փորձ, և հա կա ռա կը։

2. Կր թա կան սու պեր վի զիան ընդ հա նուր առ մամբ սո ցիալա կա նաց նում 

է սո ցիալա կան աշ խա տո ղին մաս նա գի տու թյան շր ջա նակ նե րում, հատ կա-

պես էթի կա կան տե սան կյու նից՝ ձևա վո րե լով մաս նա գի տա կան վար քի հա-

մա կարգ, աջակ ցե լով մաս նա գե տի շա րու նա կա կան զար գաց մա նը և մաս-

նա գի տա կան աճին:

 Ծա ռա յու թյուն նե րի տրա մադր ման մա կար դա կում կր թա կան սու պեր վի-

զիան միտ ված է ան հրա ժեշտ գի տե լիք նե րի, հմ տու թյուն նե րի, մաս նա գի տա-

կան մո տե ցում նե րի, տեխ նո լո գիանե րի ու սու ցան ման մի ջո ցով բա րե լա վե լու 

սու պեր վի նե րի կող մից մա տուց վող ծա ռա յու թյուն նե րի որա կը՝ ման րա մասն 

վեր լու ծե լով նրանց և շա հա ռո ւի փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը։ 

Այս պի սով՝ կր թա կան սու պեր վի զիան ու նի եր կու հիմ նա կան նպա տակ՝ 

	օգ նել սո ցիալա կան ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցող մաս նա գե տին հաղ-

թա հա րել շա հա ռո ւի հետ աշ խա տան քում առա ջա ցող դժ վա րու թյուն նե րը, 

	օգ նել սո ցիալա կան ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցող մաս նա գե տին իր՝ 

որ պես ար հես տա վարժ, կոմ պե տենտ սո ցիալա կան աշ խա տո ղի կա յաց ման 

հար ցում։ 

Սու պեր վի զիայի գոր ծըն թա ցի ու սում-

նա սի րու թյուն նե րը վկա յում են այն մա սին, 

որ մաս նա գետ նե րի աշ խա տան քային ան-

բա վա րա վա ծու թյան ամե նա հա ճախ հան-

դի պող պատ ճառ նե րից է անար դյու նա վետ 

և/ կամ ան բա վա րար կր թա կան սու պեր վի զո րա կան մի ջամ տու թյու նը։ Այս 

ան բա վա րար վա ծու թյան զգա ցու մը, օրի նակ, կա րող է դրս ևոր վել սու պեր վի-

նե րի հետ ևյալ ար տա հայ տու թյուն նե րի մի ջո ցով.

 «Իմ սու պեր վի զո րը բա վա րար չա փով ու շադ րու թյուն չի դարձ նում իմ աշ

խա տան քային պրակ տի կային, և հա ճախ ես չգի տեմ՝ աշ խա տան քի կոնկ

րետ ո՞ր հատ վածն է ինձ մոտ լավ ստաց վում, և հատ կա պես որ տե՞ղ և ո՞ր 

դեպ քե րում եմ թե րա նում»։ 

Կամ 

«Ես չեմ ստա նում իմ սու պեր վի զո րի կող մից բա վա րար չա փով աջակ

 Սու պեր վիի մաս նա գի տա կան 
զար գաց ման երաշ խա վո րու մը սու
պեր վի զիայի առաջ նային նպա
տակ նե րից մե կն է:
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ցու թյուն՝ հաղ թա հա րե լու շա հա ռու նե րի հետ աշ խա տան քում առա ջա ցող 

դժվա րու թյուն նե րը»։ 

Ընդ հա նուր առ մամբ սու պեր վի զո րա կան մի ջամ տու թյուն հա մար նա-

խա տես ված ժա մա նա կի զգա լի մա սը տրա մադր վում է կր թա կան-խորհր դա-

տվա կան սու պեր վի զիայի իրա կա նաց մա նը։ 

Կր թա կան սու պեր վի զիայի գոր ծըն թա ցը. կր թա կան սու պեր վի զիան 

իրա կա նաց վում է սու պեր վի զո րի և սու պեր վի զիա ստա ցող սո ցիալա կան 

աշ խա տո ղի կամ աշ խա տող նե րի հետ երես առ երես հան դի պում նե րի կամ 

խմբային քն նար կում նե րի մի ջո ցով: 

Ա ռանձ նաց նում է կր թա կան սու պեր վի զիայի եր կու տե սակ.

•	 պ լա նա վոր ված սու պեր վի զիա,

•	 հ րա տապ սու պեր վի զիա:

Պ լա նա վոր ված սու պեր վի զիան իրա կա նաց վում է գոր ծա կա լու թյան կող-

մից սահ ման ված պար բե րա կա նու թյամբ: Որ պես կա նոն՝ սու պեր վի զիայի 

հա ճա խա կա նու թյու նը և տևո ղու թյու նը որոշ վում են՝ ել նե լով սո ցիալա կան 

աշ խա տող նե րի կր թու թյան, մաս նա գի տա կան որա կա վոր ման մա կար դա-

կից, ծան րա բեռն վա ծու թյու նից և գոր ծա կա լու թյան մո տե ցում նե րից: 

Սոցիալական յուրաքանչյուր աշխատողի ընդգրկումը կրթական սու-

պերվիզայի շրջանակներում պետք է իրականացվի անհատական կարիք-

ների գնահատման հիման վրա (ներառյալ սոցիալական աշխատողի ինք-

նագնահատումը), որպեսզի սոցիալական աշխատողը սուպերվիզիայի 

ընթացքում կարողանա բավարարել իր կրթական կարիքները: Քանի որ 

սուպերվիզան առաջին հերթին կրթական գործընթաց է, այն կազմակերպելու 

համար անհրաժեշտ է ստեղծել  աշխատանքային հարմար պայմաններ և 

իրավիճակ:

Պ լա նա վոր ված սու պեր վի զիան իրա կա նաց վում է երեք փու լով՝ 

1. նա խա պատ րաս տա կան փուլ,

2.  խորհր դատ վու թյան իրա կա նա ցում,

3.  խորհր դատ վու թյան ավարտ։ 

1.  Նա խա պատ րաս տա կան փուլ: Սու պեր վի զո րը նա խօ րոք ծա նո թա-

նում է դեպ քին, ու սում նա սի րում հա մա պա տաս խան փաս տաթղ թե րը, նախ-

նա կան հար ցազ րույց ու նե նում սո ցիալա կան աշ խա տո ղի հետ, ին չը թույլ է 

տա լիս սո ցիալա կան աշ խա տո ղին պատմել սու պեր վի զո րին իր դժվա րու-

թյուն նե րի մասին և նրան տալ այն հար ցե րը, որոնց վե րա բե րյալ խորհըր-

դատ վու թյան կա րիք ու նի: Սու պեր վի զո րը կա տա րում է դեպ քի և դրա շուրջ 
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սո ցիալա կան աշ խա տո ղի կող մից կա տար ված աշ խա տան քի վեր լու ծու-

թյուն, ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում պատ րաս տում նաև դեպ քի վե րա բե րյալ 

տե սա կան ան դրա դարձ, ին չը կօգ նի սո ցիալա կան աշ խա տո ղին ավե լի լավ 

պատ կե րաց նել հիմ նախնդ րի էու թյու նը:

2.  Խորհր դատ վու թյան իրա կա նա ցում: Սու պեր վի զո րը սո ցիալա կան 

աշ խա տո ղին ներ կա յաց նում է իր կար ծի քը դեպ քի վե րա բե րյալ, ան հրա ժեշ-

տու թյան դեպ քում վեր ջի նիս տա լիս տե սա կան որո շա կի գի տե լիք և պա տաս-

խա նում նրա կող մից բարձ րա ձայն ված հար ցե րին: Խորհր դատ վու թյան հա-

մա տեքս տում սու պեր վի զո րը աջակ ցում է սո ցիալա կան աշ խա տո ղին դեպ քի 

հետ աշ խա տան քի ար դյու նա վետ պլան մշա կե լու կամ ար դեն կա տար վող 

աշ խա տան քում ան հրա ժեշտ վե րա նա յում ներ կա տա րե լու հար ցում։ 

3.  Խորհր դատ վու թյան ավարտ: Ամ փոփ վում են հա մա տեղ աշ խա-

տան քի ար դյունք նե րը, և, ըստ ան հրա ժեշ տու թյան, կա րող են պլա նա վոր վել 

այլ հան դի պում ներ:

 Նույն դեպ քի վե րա բե րյալ սու պեր վի զո րը կա րող է սո ցիալա կան աշ խա-

տո ղին տրա մադ րել ոչ թե մեկ, այլ մի քա նի խորհր դատ վու թյուն ներ, որոնց 

մեջ կա րող են նե րառ ել նաև խմ բային հան դի պում ներ բազ մա մաս նա գի տա-

կան թի մի այլ ան դամ նե րի հետ: Ծայ րա հեղ դեպ քե րում սու պեր վի զո րը կա-

րող է նաև հան դի պել շա հա ռու ին16:

Հ րա տապ կր թա կան սու պեր վի զիան իրա կա նաց վում է առանց նա խա-

պատ րաստ ման: Հրա տապ սու պեր վի զիան մաս նա գի տա կան խորհըր-

դատ վու թյուն է, որը սու պեր վի զո րը իրա կա նաց նում է այն դեպ քե րում, երբ 

սո ցիալա կան աշ խա տո ղը շտապ որո շում ըն դու նե լու կամ խն դիրը լու ծե լու 

կա րիք ու նի: Հրա տապ սու պեր վի զիան իրա կա նաց վում է միայն ծայ րա հեղ 

դեպ քե րում, և դրա որա կյալ կա տա րու մը սու պեր վի զո րից պա հան ջում է մաս-

նա գի տա կան խո րը գի տե լիք ներ և ճկու նու թյուն: Որ պես կա նոն՝ հրա տապ 

սու պեր վի զիան կար ճատև է և հազ վա դեպ է շա րու նա կու թյուն ու նե նում: 

Ի հար կե, սո ցիալա կան աշ խա տան քի որա կյալ կազ մա կերպ ման և իրա-

կա նաց ման տե սան կյու նից մեծ ար ժեք ու նի պլա նա վոր ված սու պեր վի զիան, 

քա նի որ վեր ջինս հնա րա վո րու թյուն է տա լիս կազ մա կեր պելու դեպ քե րի 

հետ ևո ղա կան ու սում նա սի րու թյուն և վա րում, ինչ պես նաև ապա հո վելու սո-

ցիալա կան աշ խա տո ղի մաս նա գի տա կան զար գաց ման հետ ևո ղա կան ըն-

թացք: Սա կայն սու պեր վի զոր նե րը չպետք է հրա ժար վեն հրա տապ սու պեր-

16 Շահառուի հետ սուպերվիզորի հաճախակի հանդիպումները ցանկալի չեն և կարող են 
կիրառվել միայն սոցիալական աշխատողի և շահառուի միջև բախումների կամ էթիկական 
բնույթի բարդությունների առաջացման դեպքում։
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վի զիայից, քա նի որ այն ևս կա րող է մեծ 

նշա նա կու թյուն ու նե նալ եր կընտ րան քային 

վի ճա կում գտն վող սո ցիալա կան աշ խա տո-

ղի կամ ճգ նա ժա մում հայտն ված շա հա ռո ւի 

հա մար: Միաժա մա նակ գոր ծա կա լու թյու-

նը/ ծա ռա յու թյու նը չպետք է թույլ տա, որ 

պլա նա վոր ված սու պեր վի զիան փո խա րին-

վի «ոտ քի վրա» սու պեր վի զիայով, երբ սո-

ցիալա կան աշ խա տո ղը չհա մա կարգ ված 

ձևով իրեն հար մար ժա մա նակ և ցան կա ցած 

հար ցով դի մում է սու պեր վի զո րին և փոր ձում 

վեր ջի նիս ու սե րին դնել սե փա կան պա տաս-

խա նատ վու թյու նը: 

Աշ խա տան քի իրա կան որա կը կա րող է 

երաշ խա վոր վել միայն հա մա կարգ ված կեր-

պով կր թա կան սու պեր վի զիայի իրա կա նաց-

ման պա րա գա յում։

Կր թա կան սու պեր վի զիայի սկզ բունք

նե րը և դրանց իրա կա նաց ման պայ ման նե

րը 

Որ պես կա նոն՝ սո ցիալա կան աշ խա տող-

նե րը գի տակ ցում են սու պեր վի զիայի կա րի-

քը և ան ձամբ նա խա ձեռ նում սու պեր վի զո րի 

հետ հան դի պում նե րը։ Սակայն լի նում են 

դեպ քեր, երբ գոր ծա կա լու թյունն է նա խա-

ձեռ նում կր թա կան սու պեր վի զիայի իրա-

կա նա ցու մը, իսկ սո ցիալա կան աշ խա տո ղը 

բա վա րար չա փով չի գի տակ ցում սե փա կան 

բաց թո ղում ներն ու մաս նա գի տա կան աճի 

կա րի քը: Եր կու դեպ քում էլ ան հրա ժեշտ է 

սու պեր վի զո րի հետ հա մա գոր ծակ ցու թյու նը 

ավե լի կա նո նա կարգ ված, «հար մա րա վետ» 

դարձ նել: Կր թա կան սու պեր վի զիան առա-

ջին հեր թին կր թա կան-խորհր դատ վա կան 

գոր ծըն թաց է, ուս տի ենթադրում է մի շարք 

սկզ բունք նե րի պահ պա նու մ և կի րա ռում, 

Ա ղյու սակ 1. Սու պեր վիին կրթե լու 
սկզ բունք նե րը

1.  Սու պեր վին ավե լի լավ է 
սո վո րում, եթե կա սո վո րե լու մո
տի վա ցիա.  սու պեր վի զորը, ըստ 
այս սկզ բուն քի, պետք է ներ կա-
յաց նի սո ցիալա կան աշ խա տո ղին 
կր թա կան սու պեր վի զիայի տվյալ 
հան դիպ մա նը մաս նակ ցե լու կար-
ևո րու թյու նը: Սո ցիալա կան աշ-
խա տո ղը պետք է հս տակ գի տակ-
ցի այն օգու տը, որը կքա ղի, և այն 
նպա տա կը, որին կհաս նի սու պեր-
վի զո րի հետ հա մա գոր ծակ ցու թյան 
ար դյուն քում: Սու պեր վի զո րը պետք 
է ներ կա յաց նի, թե որ քան ջանք, 
ժա մա նակ և ու ժեր կտն տե սի սո-
ցիալա կան աշ խա տո ղը՝ կի րա ռե լով 
ձեռք բեր ված տե ղե կատ վու թյու նը 
և հմ տու թյուն նե րը՝ կոնկ րետ օրի-
նակ նե րով: Սո ցիալա կան աշ խա-
տո ղը պետք է լիովին հաս կա նա, թե 
ինչ է սո վո րում և ինչ նպա տա կով:

2.  Սու պեր վին ավե լի լավ է սո
վո րում, եթե կա րող է կենտ րո նա
նալ և իր ժա մա նակն ու էներ գիան 
ամ բող ջու թյամբ տրա մադ րել սո
վո րե լուն.  պետք է հս տակ սահ մա-
նել և պահ պա նել սու պեր վի զո րի 
հետ հան դի պում նե րի ժա մա նա կա-
ցույ ցը, հա մա գոր ծակ ցու թյան կա-
նոն նե րը, հս տա կեց նել փո խա դարձ 
սպա սում նե րը և դե րե րը: Սո ցիալա-
կան աշ խա տո ղը չպետք է ան հան-
գիստ վի ճա կում լի նի, սու պեր վի-
զիայի ժա մա նակ ոչինչ չպետք է 
խան գա րի իրեն կենտ րո նա նալ 
հենց խորհր դատ վու թյան ըն թաց քի 
վրա: Այդ իսկ պատ ճա ռով սու պեր-
վի զիային նվիր ված ժա մա նա կը 
պետք է ան ձեռնմ խե լի լի նի և օգ-
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ինչը առա վել ար դյու նա վետ է դարձ նում սու-

պեր վի զիայի ըն թաց քը:

 Սու պեր վի զիայի տե սա բան Ալֆ րեդ Կա-

դու շի նը ներ կա յաց նում է կր թա կան սու պեր-

վի զիայի հինգ հիմ նա կան սկզ բունք և առա-

ջար կում է դրանց իրա կա նաց ման հա մար 

պարզ և հա սա նե լի պայ ման ներ (տե՛ս Աղյու

սակ 1.)։ Հետ ևե լով Աղյու սակ 1.-ո ւմ ներ-

կա յաց ված սկզ բունք նե րին՝ կա րե լի է ընդ-

հա նուր պատ կե րա ցում կազ մել կր թա կան 

սու պեր վի զիայի կա ռու ցո ղա կան ըն թաց քի 

վե րա բե րյալ, որը «հարս տաց նում» է գոր ծա-

կա լու թյան կադ րային ռե սուրս նե րը և զգա-

լիորեն հեշ տաց նում սո ցիալա կան աշ խա-

տող նե րի աշ խա տան քը՝ ազա տե լով նրանց 

ավե լորդ լար վա ծու թյու նից և սթ րես նե րից17:

Կր թա կան և վար չա կան սու պեր վի զիայի 

կա պը: Կր թա կան և վար չա կան սու պեր վի-

զո րա կան մի ջամ տու թյուն նե րի ընդ հա նուր 

նպա տակն է շա հա ռու նե րին ապա հո վել լա-

վա գույն հնա րա վոր ծա ռա յու թյուն նե րով։ 

Այս նպա տա կի իրա գործ ման հա մար վար-

չա կան սու պեր վի զիան ապա հո վում է կազ-

մա կեր պչա կան կա ռուց վածք և ռե սուրս ներ, 

իսկ կր թա կան սու պեր վի զիան՝ մաս նա գի-

տա կան զար գաց ման հնա րա վո րու թյուն ներ։ 

Չնա յած որ կր թա կան և վար չա կան սու-

պեր վի զո րա կան մի ջամ տու թյուն նե րը լրաց-

նում են մի մյանց, այ նո ւա մե նայ նիվ, դրանք 

հստա կո րեն տար բեր վում են։ 

Այս պես, վար չա կան սու պեր վի զիան 

իրա կա նաց վում է աշ խա տան քային մի ջա-

վայ րին կա ռուց վածք, հա մա կարգ վա ծու-

թյուն, հաշ վետ վո ղա կա նու թյուն, ինչ պես նաև 

17 A. kadushin, D. Harkness (2002), Supervision in Social Work, 4th edition, Columbia University 
Press, New York, p. 160.

տա գործ վի միայն սու պեր վի զիայի 
նպա տա կով: Միև նույն ժա մա նակ 
ան հրա ժեշտ է պաշտ պա նել սո-
ցիալա կան աշ խա տո ղի իրա վունք-
նե րը. կր թա կան սու պեր վի զիան 
չպետք է կազ մա կերպ վի սո ցիալա-
կան աշ խա տո ղի հանգստյան 
օրե րի կամ ընդ միջ ման ժա մե րի, 
ինչ պես նաև հա վե լյալ աշ խա-
տա ժա մե րի հաշ վին: Սու պեր վի-
զո րը պետք է մատ նան շի, որ սո-
ցիալա կան աշ խա տողն ու նակ է 
սո վո րե լու և նրա հա մար ստեղ ծի 
հո գե բա նո րեն պաշտ պան ված լի-
նե լու մթ նո լորտ, որ տեղ սո ցիալա-
կան աշ խա տո ղը ոչ թե դատ վում և 
վե րահսկվում է, այլ սո վո րում է և 
առա ջըն թաց ապ րում:

3. Սու պեր վին ավե լի լավ է սո
վո րում, եթե ակ տի վո րեն ընդ գըրկ
ված է սո վո րե լու գոր ծըն թա ցում. 
 սու պեր վի զո րը պետք է հնա րա վո-
րինս ընդ գր կի սո ցիալա կան աշ-
խա տո ղին սու պեր վի զիայի պլա-
նա վոր ման և կազ մա կերպ ման գոր-
ծում: Սո ցիալա կան աշ խա տո ղը 
պետք է ազատ լի նի հար ցեր տա-
լու, իր կար ծիք նե րը, կաս կած նե-
րը և վա խը ար տա հայ տե լու առու-
մով: Ու սու ցու մը պետք է կա տար վի 
սո ցիալա կան աշ խա տո ղին հե-
տաքրք րող հար ցե րի շրջանակում 
և չդառ նա վե րա ցա կան դա սա խո-
սու թյուն՝ ընդ հա նուր թե մա նե րի վե-
րա բե րյալ:

4.  Սու պեր վին ավե լի լավ է սո
վո րում, եթե նյու թը բո վան դա կա
լից է և ներ կա յաց վում է հա սա նե
լի եղա նա կով. ու սու ցու մը պետք է 
հա մա կարգ ված լի նի: Սու պեր վի զո-
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աշ խա տող նե րին իրենց աշ խա տան քային 

պար տա կա նու թյուն նե րը կա տա րե լու հա-

մար ան հրա ժեշտ ռե սուրս նե րով ապա հո վե-

լու նպա տա կով։ Կր թա կան սու պեր վի զիայի 

մի ջո ցով աշ խա տա կից նե րը/ սու պեր վի նե րը 

ձեռք են բե րում գի տե լիք ներ և գործ նա կան 

հմ տու թյուն ներ, որոնք միև նույն ժա մա նակ 

ար դյու նա վետ մաս նա գի տա կան պրակ տի-

կայի ապա հով ման գոր ծիք են դառնում։ 

Կր թա կան սու պեր վի զիայի պլա նի մշա-

կու մը և իրա գոր ծու մը 

Կր թա կան պլա նի նկա րա գի րը: «Կր թա-

կան պլան» հաս կա ցու թյու նը հու նա րե նից 

թարգ մա նա բար բա ռա ցիորեն նշա նա կում է 

«վազ քի ուղ ղու թյուն», «ու ղե նիշ»։ Այս բառն 

ի սկզ բա նե կի րառ վել է կր թու թյան ոլոր տում։ 

Ստորև ներ կա յաց ված են «կր թա կան պլան» 

հաս կա ցու թյան ևս մի քա նի սահ մա նում ներ, 

որոնք թույլ կտան ամ բող ջո վին և տար բեր 

տե սան կյուն նե րից մեկ նա բա նել հաս կա ցու-

թյու նը:

•	 Պ լա նա վո րու մը գոր ծըն թաց է, որը, 

հիմն վե լով կր թա կան փոր ձի, գի տե լիք նե րի և 

գնա հատ ման ար դյուն քում բա ցա հայտ ված 

մաս նա գե տի կա րիք նե րի վրա, ուղղ վում է 

կրթա կան նպա տակ նե րի իրա կա նաց մա նը։

•	 Կր թա կան պլա նի իրա գործ ման ընդ-

հա նուր նպա տա կը ու սու ցան վո ղին/կրթ վո-

ղին կոնկ րետ ոլոր տի, խնդ րի վե րա բե րյալ 

ավե լի խո րը գի տե լիք նե րի փո խան ցումն է՝ 

առաջ նորդ վե լով տե սու թյան, հե տա զո տու-

թյան և պրակ տի կայի ըն թա ցիկ զար գա ցում-

նե րով։

րի կող մից սո ցիալա կան աշ խա տո-
ղին պետք է հս տակ ներ կա յաց վեն 
առա ջարկ վող լու ծում նե րի գի տա-
կան հիմ քերն ու հիմ նա վո րում նե-
րը: Միաժա մա նակ ներ կա յաց վող 
նյու թը պետք է օգ տա կար և կի րա-
ռե լի լի նի սո ցիալա կան աշ խա տո-
ղի հա մար. այն պետք է վե րա բեր ի 
դեպ քին, ոչ թե ու նե նա ընդ հա նուր 
ճա նա չո ղա կան բնույթ: Ու սու ցու մը 
պետք է իրա կա նաց վի օրի նակ նե-
րով, պետք է առանձ նաց վեն նյու թի 
կար ևո րա գույն կե տե րը, իսկ դրանց 
վեր լու ծու թյու նը կա տար վի վառ և 
հիշ վող օրի նակ նե րով:

5.  Սու պեր վին ավե լի լավ է 
սո վո րում, եթե հաշ վի է առն ված 
իր ան հա տա կա նու թյու նը. կր թա-
կան սու պեր վի զիայի գոր ծըն թա-
ցը պետք է ան հա տա կա նաց վի: 
Նա խա պատ րաս տա կան փու լում 
սու պեր վի զո րը պետք է ու սում նա-
սի րի ոչ միայն սո ցիալա կան աշ-
խա տո ղի կր թա կան կա րիք նե րը, 
այլև սո վո րե լու առանձ նա հատ կու-
թյուն նե րը, ոճը և մո տե ցում նե րը: 
Օրի նակ՝ մարդ կանց մի մա սը սո-
վո րե լիս կա րիք ու նի դի տար կե լու, 
մյուս նե րը բա վա րար վում են լսե-
լով, իսկ եր րորդ նե րին ան հրա ժեշտ 
է լիակա տար ընդ գրկ վա ծու թյուն 
գոր ծըն թա ցում, քա նի որ նրանք սո-
վո րում են՝ «գոր ծո ղու թյու նը անե-
լով»: Պետք է հաշ վի առ նել նաև 
սո ցիալա կան աշ խա տո ղի սո վո րե-
լու արա գու թյու նը, նրա ըն կա լու-
նա կու թյու նը, ճկու նու թյու նը և սու-
պեր վի զո րի հետ հա մա գոր ծակ ցե-
լու նախ կին փոր ձը (ե թե այդ պի սին 
առ կա է):
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Չ նա յած վե րո հի շյալ սահ մա նում նե-

րի բազ մա զա նու թյա նը՝ կա րե լի է առանձ-

նաց նել կր թա կան պլա նին բնո րոշ հետ ևյալ 

հատ կա նիշ նե րը.

•	 կր թա կան գոր ծըն թա ցի պլա նա վո-

րում,

•	 կր թա կան ծրագ րի առ կա յու թյուն, 

•	 ու սում նա կան նպա տակ նե րի և ար դյունք նե րի շուրջ հա մա տեղ աշ-

խա տանք,

•	  մաս նա գի տա կան աճի քա ջա լե րում,

•	 կր թա կան կա րիք նե րի ըն թա ցիկ գնա հա տում ներ, 

•	 կր թա կան պլա նը պա տաս խա նում է «ի՞նչ», «ին չո՞ւ» և «ինչ պե՞ս» 

հար ցե րին,

•	 կր թա կան պլա նը կենտ րո նա նում է մաս նա գի տա կան գի տե լիք նե րի, 

ար ժեք նե րի և հմ տու թյուն նե րի շա րու նա կա կան զար գաց ման վրա,

•	 նա խա տես ված է կոնկ րետ ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար։

Կր թա կան պլա նի դե րը սու պեր վի զիայում: Կր թա կան պլա նի մշա կու մը 

և իրա գոր ծու մը ան հրա ժեշտ է կր թա կան սու պեր վի զո րա կան հան դիպ ման 

ըն թաց քի տրա մա բա նա կան հա ջոր դա կա նու թյունն ապա հո վե լու, գոր ծըն-

թա ցը կոնկ րետ, «ա ռար կա յա կան» դարձ նե լու, ժա մա նա կի կա ռա վար ման, 

ինչ պես նաև կր թա կան սու պեր վի զիայի ար դյունք նե րը գնա հա տե լու նպա-

տա կով։ 

Այս պի սով՝ կր թա կան նպա տակ ներ ու նե ցող սու պեր վի զո րա կան հան-

դիպ ման ար դյու նա վե տու թյու նը, «ար հես տա վար ժու թյան» աս տի ճա նը, հա-

ջոր դա կա նու թյունն ու կա նո նա կարգ վա ծու թյու նը ապա հով վում է կր թա կան 

պլա նի մի ջո ցով։

Կր թա կան պլա նի մշա կու մը: Տե սա բան նե րից Տա բան (1962) առա ջար-

կում է կր թա կան պլա նի մշակ ման 7 փուլ: Այդ փուլերն են.

•	 կր թա կան կա րիք նե րի բա ցա հայ տում,

•	 ն պա տակ նե րի ձևա կեր պում,

•	  բո վան դա կու թյան ընտ րու թյուն, 

•	 բո վան դա կու թյան ձևա կեր պում, 

•	 թե մա նե րի ընտ րու թյուն և ընդ գր կում, 

•	 ըն թա ցիկ գնա հատ ման ուղ ղու թյուն նե րի /ո լորտ նե րի և մո տե ցում նե րի 

սահ մա նում։ 

 Վար չա կան սու պեր վի զիան 
«բա վա րա րում է» կազ մա կերպ
չա կան հաշ վետ վո ղա կա նու թյան 
կա րի քը, իսկ կր թա կան սու պեր
վի զիան՝ մաս նա գի տա կան աճի և 
զար գաց ման սու պեր վի նե րի «կա
րի քը»։
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Ա ռաջ նորդ վե լով Տա բայի մո դե լով՝ առա ջարկ վում է կր թա կան պլա նի 

մշակ ման հետ ևյալ հա ջոր դա կա նու թյու նը (տե՛ս Աղյու սակ 2.)

 
Ա ղյու սակ 2. 

Կր թա կան պլա նի մշակ ման հա ջոր դա կա նու թյու նը՝ ըստ Տա բայի

Օրակարգի սահմանում 
 ● Սուպերվիի կրթական կարիքները
 ● Հանդիպումների հաճախականությունը և 

տևողությունը 

Կրթական 
հնարավորությունների 

առանձնացում

 ● Վերապատրաստումներ, դասընթացներ, 
հեռահար կրթություն, սեմինարներ, գիտա-
ժողովներ

 ● Սուպերվիի նախընտրությունները

Կրթական 
հնարավորությունների 

իրացման պլանավորում 

 ● Ո՞վ կարող է աջակցել գոյություն ունեցող 
կրթական հնարավորությունների իրացման 
հարցում

 ● Մարդկային և ֆինանսական ռեսուրսների 
հասանելիությունը 

 ● Ինչպե՞ս և ե՞րբ է նպատակահարմար 
օգտագործել այս կամ այն հնարավո-

րությունը 

Կրթական գործընթացի 
վերանայում և գնահատում

 ● Կրթական սուպերվիզիայի արդյունավետու-
թյան գնահատման չափանիշների և մեթոդ-

ների ընդգրկում
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Կր թա կան պլա նը կա րե լի է կազ մել նաև Աղյու սակ 3.-ու մ ներ կա յաց ված 

տար բե րա կի մի ջո ցով։

Ա ղյու սակ 3.
Կր թա կան պլա նի օրի նակ

Կր թա կան կա րի քը
 Նա խա պատ րաս տել սու պեր վի/ սո ցիալա կան աշ խա տո ղին ան հատ նե րի, 

ըն տա նիք նե րի, խմ բե րի, հա մայնք նե րի հետ մաս նա գի տա կան աշ խա տան քին՝ 
հիմք ըն դու նե լով նրանց կր թա կան կա րիք նե րը:

Հ նա րա վո րու թյուն ներ
1.  Մաս նա գե տը կու սում նա սի րի սո-

ցիալա կան դեպ քե րը և նշում ներ 
կա նի դրանք սու պեր վի զո րի հետ 
քն նար կե լու հա մար։

2.  Մաս նա գե տը ավար տին կհասց նի 
ժա մա նա կագ րու թյու նը՝ հիմք ըն-
դու նե լով ու սում նա սիր ված դեպ քե-
րը։

3.  Սու պեր վին կու սում նա սի րի իրա-
վա կան փաս տաթղ թե րը, նա խա-
գծե րը, կա ռա վա րու թյան ամե նա-
մյա ծրագ րե րը։ 

4. Անձ նա կազ մի բո լոր ան դամ նե րի 
մաս նակ ցու թյամբ խմ բային սու-
պեր վի զո րա կան քն նար կում ներ 
կկազ մա կերպ վեն։ 

Պա տաս խա նա տու ներ

 Սու պեր վի զոր, սու պեր վի, 

անձնա կազմ 

Վերջ նա ժամ կետ
 Կոնկ րետ ոլոր տի, խնդ րի, կա րի քի շուրջ իրա կա նաց վող կր թա կան սու պեր վի
զիան իր տրա մա բա նա կան ավար տին կհասց վի աղյու սա կի այս հատ վա ծում 
նշ ված ժամ կետ նե րում։ 
Ար դյունք ներ
 Սու պեր վին կգի տակ ցի սո ցիալա կան դեպք վա րե լուն պատ շաճ կեր պով նա խա
պատ րաստ ված լի նե լու կար ևո րու թյու նը, ձեռք կբե րի գի տե լիք ներ կազ մա կեր
պու թյան/ գոր ծա կա լու թյան ռազ մա վա րու թյան, ըն թա ցա կար գե րի վե րա բե րյալ և 
կկա րո ղա նա պրակ տի կա յում կի րա ռել կր թա կան սու պեր վի զիայի շր ջա նակ նե
րում ձեռք բեր ված գի տե լիք ներն ու հմ տու թյուն նե րը:
Ն շում ներ
 (Այս հատ վա ծում սու պեր վի զո րը գրի կառ նի կր թա կան գոր ծըն թա ցի ըն թաց
քում բա ցա հայտ ված սու պեր վիի լրա ցու ցիչ կր թա կան կա րիք նե րը, կր թա կան 
նոր հնա րա վո րու թյուն նե րը և այլն)։
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 Մե ծա հա սակ նե րի «սո վո րե լու» տե սու թյուն նե րի կի րա ռու մը սու պեր

վի նե րի հետ աշ խա տան քում: Սու պեր վի նե րի հետ աշ խա տան քում մե ծա-

հա սակ նե րի սո վո րե լու տե սու թյուն նե րի կի րա ռու մը մի ջազ գային պրակ տի-

կա յում բա վա կա նին տա րած ված եր ևույթ է, քա նի որ.

	 նախ մե ծա հա սակ նե րի սո վո րե լու տե սու թյու նը ար տա ցոլ ված է 

կրթա կան պլա նի նա խագծ ման մե թո դում, 

	ինչ պես նաև կր թա կան պլա նի ծրագ րե րին զու գա հեռ մե ծա հա սակ-

նե րի սո վո րե լու տե սու թյուն նե րի կի րա ռու մը թույլ է տա լիս բարձ րաց նել 

կրթա կան սու պեր վի զիայի ար դյու նա վե տու թյու նը։

 

Այս բաժ նում հա կիրճ ան դրա դառ նանք մե ծա հա սակ նե րի «սո վո րե լու» 

տե սու թյուն նե րին և հաս կա նանք, թե այդ տե սու թյուն նե րի ըն կա լու մը ինչ պի-

սի ազ դե ցու թյուն է ու նե նում կր թա կան պլա նի մշակ ման և սու պեր վի նե րին 

կր թա կան հա մա պա տաս խան հնա րա վո րու թյուն նե րի ընտ րու թյան վրա։ 

Փոր ձա րա րա կան կր թու թյան տե սու թյու նը սու պեր վի զիայում:  Փոր ձա-

րա րա կան կր թու թյան տե սու թյու նը հա մար վում է մաս նա գետ նե րի կր թու-

թյան ամե նաար դյու նա վետ տե սու թյու նը սո ցիալա կան աշ խա տան քում։ 

Տե սու թյան հե ղի նակն է Դ. Կոլ բը, բայց դրա նում տեղ գտած գա ղա փար նե-

րը դեռևս Կոն ֆու ցիոսի կող մից են ար տա հայտ վել. «Ա սա՛ ինձ, և ես կմո ռա

նամ։  Ցույց տու՛ր, և ես կհի շեմ։  Ներգ րա վի՛ր ինձ, և ես կսո վո րեմ»։

 Փոր ձա րա րա կան կր թու թյան տե սու թյան հա մա ձայն՝ «մար դիկ չեն սո վո-

րի՝ անե լով, եթե պար բե րա բար չանդ րա դառ նան նա խորդ փոր ձին/ նախ կի-

նում սո վո րա ծին»։

 Փոր ձա րա րա կան կր թու թյան տե սու թյան շր ջա նակ նե րում հա մար վում է, 

որ մար դիկ սո վո րում են` սե փա կան փոր ձից ան ցնե լով ու սուց ման որո շա կի 

փուլ։ Ընդ որում, եթե սու պեր վի նե րը սու պեր վի զո րի աջակ ցու թյամբ ամ բողջ 

ցիկ լով ան ցում չկա տա րեն, ապա սու պեր վի զոր նե րը չեն կա րո ղա նա ուղ ղա-

կի «դա սեր քա ղել» սե փա կան փոր ձից։ 

Սո վո րե լու ցիկ լը Կոլ բը (Տե՛ս Գծա պատ կեր 1.) բա ժա նում է 4 փու լե րի, 

դրանք են. 

	ո րո շա կի փորձ,

	 ռեֆ լեք սիվ/ վեր լու ծա կան դի տար կում,

	 վե րա ցա կան կոն ցեպ տո ա լի զա ցիա/ հայե ցա կար գայ նա ցում, 

	ակ տիվ փոր ձար կում։ 
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Գ ծա պատ կեր 1. 
«Սո վո րե լու ցիկ լն» ըստ Կոլ բի

 Սո վո րե լու ոճե րը: Մար դիկ սո վո րե լու տար բեր ոճեր ու նեն։ Հա նեյը և 

Մամ ֆորդն առա ջար կում են մի մո տե ցում, որի շր ջա նակ նե րում առանձ նաց-

վում են սո վո րե լու չորս տար բեր ոճեր։ Ավե լին, կոնկ րետ ան ձի սո վո րե լու ոճը 

ճշ տե լու հա մար նրանք մշա կել են հա մա պա տաս խան հար ցա թերթ։ 

« Սո վո րե լու» չորս ոճե րը, ըստ Հա նեյի և Մամ ֆոր դի, հետևյալն են:

Ակ տի վիստ: Ակ տի վիստ նե րը սովորաբար բաց հա յացք նե րի տեր և խան-

դա վառ ան ձինք են։ Նրանք հեշ տու թյամբ են գնում նոր «փոր ձու թյուն նե րի» 

և ցան կա նում են ներգ րավ ված լի նել տար բեր գոր ծըն թաց նե րում «այս տեղ և 

հի մա»։ Նրանք պատ րաս տա կամ են ակ տի վո րեն փոր ձար կել սո վո րա ծը և 

«սո վո րում են՝ անե լով»։ Ակ տի վիստ նե րին վա նում է պա սի վու թյու նը, նրանք 

մար տահ րա վեր ներ են փնտ րում և «բաց ճա կա տով» բախ վում դրանց։ 

Մ տա ծող:  Նախ քան գոր ծե լը մի քայլ ետ են գնում, ապա մտա ծում, կշռա-

դա տում, տար բեր կող մե րից ու սում նա սի րում խն դի րը։ «Մ տա ծող նե րը» եր-

կար են մտո րում որո շում կա յաց նե լուց առաջ. նրանք դի տար կում են, տե-

ղե կատ վու թյուն հա վա քագ րում և բա վա կա նին եր կար ժա մա նակ մտա ծում 

ստեղծ ված իրա վի ճա կի շուրջ։ 

Տե սա բան: «Տե սա բան նե րը» վեր լու ծա կան մտա ծող ներն են. ն րանք վեր-

լու ծում են, ամեն ինչ դնում «հար ցա կա նի տակ», սո վո րում քայլ առ քայլ 

(տ րա մա բա նա կան եղա նա կով)։ «Տե սա բան նե րը» հար ցա կա նի տակ են 

Որոշակի փորձ

Սուպերվին ունի որոշակի փորձ:

Վերացական 

հայեցակարգայնացում

Սուպերվին կապեր է ստեղծում 
նախկինում ունեցած իր փորձի և 
ձեռք բերված գիտելիքների միջև։ 
Նա գալիս է եզրահանգման՝ ի՞նչ 

սովորեց։

Ակտիվ փորձարկում

Սուպերվին փորձարկում 
է իր դիտարկումները/ 
եզրակացությունները:

Վերլուծական դիտարկում 

Սուպերվին անդրադառնում է/
սովորում է սեփական փորձից:
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դնում յու րա քան չյուր նոր տե ղե կատ վու թյուն և ցան կա նում հա մոզ վել, որ այն 

հա մընկ նում է իրենց սե փա կան տրա մա բա նա կան մո տե ցում նե րին։ 

Ի րա տես (ռեալիստ) : Ի րա տես նե րը հա ճույ քով են փոր ձար կում յու րա-

քան չյուր «նո րու թյուն»՝ դրա կի րառ ման հնա րա վո րու թյուն նե րը պրակ տի-

կա յում տեսնելու նպատակով։ Նրանք ձգ տում են փոր ձար կել նոր գա ղա-

փար ներ, այ նո ւա մե նայ նիվ, եթե դրանք չեն աշ խա տում, ապա նո րից նույ նը 

փոր ձար կե լու փո խա րեն որ ևէ նոր, այլ գա ղա փար են սկ սում փոր ձար կել։

 Սու պեր վիի կր թա կան գոր ծըն թա ցի կազ մա կերպ ման ըն թաց քում սու պեր-

վի զո րը պետք է ան պայ մա նո րեն պետք է հաշ վի առ նի այն հան գա ման քը, թե 

սու պեր վիին սո վո րե լու ո՞ր ոճին է ավե լի մոտ գտն վում։ Միև նույն ժա մա նակ 

չպետք է մո ռա նալ, որ սրանք տե սա կան հենք ու նե ցող մո տե ցում ներ են և 

առա ջար կում են սո վո րե լու ոճե րի բա ցար ձակ տի պեր, իսկ պրակ տի կա յում 

սո վո րա բար հան դի պում են սո վո րե լու ավե լի խա ռը ոճ ու նե ցող մար դիկ։ Ինչ-

պես յու րա քան չյուր սու պեր վիի ու նի սո վո րե լու յու րա հա տուկ ոճ, այն պես էլ 

յու րա քան չյուր սու պեր վի զոր ու նի կր թե լու իր ու րույն ոճը։ Հետ ևա բար կար-

ևոր է, որ վեր ջինս բա ցա հայտ վի, միև նույն ժա մա նակ հա մադր վի սու պեր վիի 

կա րիք նե րի և «սո վո րե լու» ոճի հետ։ 

 Մո տե ցում ներ կր թա կան գոր ծըն թա ցի վե րա բե րյալ: Չ նա յած Հա նեյը 

և Մամ ֆոր դը ավե լի հայտ նի են որ պես «սո վո րե լու» չորս ոճե րը առա ջար-

կած տե սա բան ներ, սա կայն նրանց հա մոզ մամբ գո յու թյուն ու նեն նաև մո-

տե ցում ներ կր թա կան գոր ծըն թա ցի վե րա բե րյալ։ Դիտարկենք նշված մո տե-

ցում ները:

Ին տո ւի տիվ ու սու ցում: Ին տու տիվ սո վո րող ան ձինք, այս պես կոչ ված, 

«կյան քի դպ րո ցի ու սա նող ներն են»։ Սո ցիալա կան աշ խա տան քի պրակ-

տի կայի տե սան կյու նից դրանք այն մաս նա գետ ներն են, որոնք, չու նե նա լով 

մաս նա գի տա կան -ա կա դե միական կր թու թյուն, մաս նա գի տա կան պրակ տի-

կա են իրա կա նաց նում, իսկ հա մա պա տաս խան փորձ և գի տե լիք ներ ձեռք են 

բե րում առօ րյա աշ խա տան քային գոր ծու նեու թյան, շա հա ռու նե րի հետ աշ-

խա տան քի մի ջո ցով։

 Պա տա հա կա նու թյան մո տե ցում: Ու սու ցու մը տե ղի է ու նե նում պա տա-

հա կան/ չկան խամ տած ված և չպ լա նա վոր ված եղա նա կով։ Տե ղի է ու նե նում 

որ ևէ ան սպա սե լի իրա դար ձու թյուն, որն ան ձին ստի պում է «ետ նայել» և 

հետ ևու թյուն ներ անել կա տար վա ծի վե րա բե րյալ։ «Պա տա հա կան սո վո-

րողները» հա ճախ տե ղի ու նե ցա ծը քն նար կում են մեկ այլ ան ձի հետ18: 

18 Ցանկալի է քննարկումն իրականացնել այնպիսի անձի հետ, որն իրադարձության 
ընթացքում ուղեկցել է Ձեզ, եղել է «ականատես»։
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« Հե տա հա յաց» մո տե ցում: Ինչ պես պա տա հա կան մո տեց ման դեպ քում, 

«հե տա հա յաց» սո վո րո ղը, հե տա դարձ հա յացք գցե լով տե ղի ու նե ցա ծին, 

որո շա կի եզ րա կա ցու թյուն ներ է կա տա րում։ Այս մո տե ցումն ու նե ցող ան-

ձինք հակ ված են «դա սեր քա ղելու» ձա խո ղում նե րից և հա ջո ղու թյուն նե րից։ 

Ար դյուն քում նրանց սո վո րե լու աղ բյու րը մեծ ու փոքր, դրա կան և բա ցա սա-

կան փոր ձա ռու թյունն է։ 

Այդ գոր ծըն թա ցը մո տա վո րա պես այս տեսքն ու նի.

 Հե ռան կա րային մո տե ցում: Այս մո տե ցու մը նման է վեր ևում ներ կա յաց-

ված մո տեց մա նը, սա կայն նե րա ռում է ևս մեկ լրա ցու ցիչ բա ղադ րիչ, այն է՝ 

պլա նա վո րու մը։ Կր թա կան գոր ծըն թա ցը պլա նա վոր վում է, ապա հաս տատ-

վում, այ նու հետև վե րա նայ վում, ին չի ար դյուն քում հա մա պա տաս խան եզ-

րա կա ցու թյուն ներ են ար վում։ Սա նշա նա կում է, որ ապա գա պլան նե րը հա-

մար վում են կր թա կան հնա րա վո րու թյուն ներ։

Այս մո տե ցու մը, ըստ էու թյան, ըն դու նե լի և խրա խու սե լի է հա մար վում 

կր թա կան սու պեր վի զիայում։ Այս պա րա գա յում սու պեր վին իր մաս նակ-

ցու թյունն է ու նե նում սե փա կան կր թա կան կա րիք նե րի բա ցա հայտ ման և 

կր թա կան պլա նի մշակ ման գոր ծըն թաց նե րում, օգ տա գոր ծում է գո յու թյուն 

ու նե ցող կր թա կան հնա րա վո րու թյուն նե րը, այ նու հետև վե րա նա յում և գնա-

հա տում իրա կա նաց ված քայ լե րը և վեր ջին նե րիս ար դյու նա վե տու թյու նը իր 

մաս նա գի տա կան աճի և զար գաց ման տե սան կյու նից։ 

Իրադարձություն

Սովորելու 
գործընթացի 

պլանավորում

Պլանի 
իրագործում

Պլանի 
վերանայում

Արդյունքների 
վերլուծություն

Տեղի ունեցածի 
վերանայում 

Եզրակացություններ
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Կր թու թյան խոր քային և մա կե րե սային մո տե ցում նե րը.

 Մա կե րե սային մո տե ցում: Այս մո տեց ման կի զա կե տը տե ղե կատ վու-

թյան ստա ցումն ու մտա պա հումն է։ Մա կե րե սային մո տե ցու մը կի րառ վում է 

նոր տե ղե կատ վու թյուն ձեռք բե րե լու նպա տա կով։ Այս մո տեց ման շր ջա նակ-

նե րում կա րող են կի րառ վել նաև ու սուց ման խթա նիչ ներ, որոնք սո վո րա բար 

ար տա քին գոր ծոն ներ են, ինչ պես օրի նակ՝ գոր ծա տու ի պա հան ջը կամ կա-

տա րո ղա կա նի գնա հատ ման պա հան ջը։ 

Խոր քային մո տե ցում: Այս մո տե ցու մը են թադ րում է նոր գա ղա փար նե րի 

քն նա դա տա կան վեր լու ծու թյուն և դրանց հա մադ րում առ կա գի տե լիք նե րին։ 

Այս մո տեց ման կողմ նա կից սու պեր վին պատ րաս տա կամ է և «բաց»՝ նոր գի-

տե լի քի, նոր մաս նա գի տա կան մո տե ցում նե րի և տեխ նո լո գիանե րի յու րաց-

ման, տար բեր իրա վի ճակ նե րում «սո վո րա ծը» կի րա ռե լու հա մար։ Խոր քային 

մո տեց ման հիմ քում սո ցիալա կան հիմ նախն դիրն է և այդ հիմ նախն դի րը 

հաղ թա հա րե լու հա մար ան հրա ժեշտ ցան կու թյու նը, գի տե լիք ներն ու հմ տու-

թյուն նե րը։ 

Կր թա կան սու պեր վի զիայի շր ջա նակ նե րում սու պեր վի զո րը խրա խու սում 

է և նպաս տում իր սու պեր վիի կող մից սո վո րե լ խոր քային մո տեց ման որ դե-

գրմա նը։ Կար ևոր է գի տակ ցել, որ այս մո տե ցու մը կախ ված չէ ան հա տի հո-

գե բա նա կան խառն ված քից. սա, այս պես կոչ ված, «ձեռք բե րո վի» կա րո ղու

թյուն է, որը կա րե լի է զար գաց նել։ 

Սո վո րե լու հա մար ան հրա ժեշտ մի ջա վայ րը: Այն մի ջա վայ րը, որ տեղ 

տե ղի է ու նե նում կր թա կան սու պեր վի զիան, չա փա զանց կար ևոր նշա նա-

կու թյուն ու նի։ Այդ կար ևո րու թյու նը շեշ տադ րե լու նպա տա կով հա ճախ օգ-

տա գործ վում է «անվ տանգ կր թա կան մի ջա վայր» ար տա հայ տու թյու նը։ Այ-

նու ա մե նայ նիվ, հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ մենք բո լորս ու նենք 

կրթա կան տար բեր կա րիք ներ, կր թա կան գոր ծըն թա ցի նկատ մամբ տար բեր 

մո տե ցում ներ և այլն, որոշ սու պեր վի նե րի կող մից «անվ տանգ» և նպաս տա-

վոր հա մար վող կր թա կան մի ջա վայ րը կա րող է ըն կալ վել որ պես խնդ րա հա-

րույց, կր թա կան գոր ծըն թա ցի ար դյունք նե րի տե սան կյու նից՝ ոչ նպաս տա-

վոր։ Հետ ևա բար ան հրա ժեշտ է սու պեր վիի հետ հա մա տեղ քն նար կել և ընտ-

րել առա վել նպաս տա վոր կր թա կան մի ջա վայր։ 

Այս պի սով՝ կր թա կան սու պեր վի զիայի ըն թաց քում պատկերացնելու 

համար, թե ինչ պի սին պետք է լի նի մի ջա վայ րը, ինչ է «անվ տանգ մի ջա-

վայր» աս վա ծը, նպա տա կա հար մար է ու շադ րու թյուն դարձ նել սո ցիալա կան 

աշ խա տան քի գրա կա նու թյու նում այս ուղ ղու թյամբ առ կա մի քա նի առանց-
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քային դրույթ նե րին։

1970 թ. -ին Մ. Նոուլ զի կող մից առա ջարկ վեց «կր թա կան մի ջա վայրի» 

գա ղա փա րը։ Տե սա բա նի հա մոզ մամբ կր թա կան մի ջա վայ րը ընտ րե լիս/ որո-

շե լիս պետք է դի տար կել հետ ևյալ հար ցե րը.

	 ֆի զի կա կան,

	 հո գե բա նա կան,

	 սո ցիալա կան,

	մ շա կու թային։

 Տե սա բա նի կար ծի քով, եթե այս ոլորտ նե րին վե րա բե րող սու պեր վիի կա-

րիք նե րը չեն բա վա րար վում, ապա կր թա կան գոր ծըն թա ցը վտանգ վում է։ 

Տիս դել լի (1995) քն նար կում է կր թա կան մի ջա վայ րում նե րառ ված լի նե լու 

կար ևո րու թյան հար ցը՝ պն դե լով, որ կր թա կան մի ջա վայ րը պետք է.

	 ճա նա չի առան ձին ան հատ նե րի տար բեր կր թա կան հե ռան կար նե րը՝ 

պայ մա նա վոր ված սե ռային, տա րի քային, կար գա վի ճա կային և այլ առանձ-

նա հատ կու թյուն նե րով,

	 գի տակ ցի սո ցիալա կան խմ բի հետ սու պեր վիի նույ նա կա նաց ման 

բար դու թյունն ու բազ մա զա նու թյու նը,

	ու սում նա սի րի սու պեր վիի կր թա կան փոր ձը և ար ժևո րի այն որ պես 

կր թա կան սու պեր վի զիայի և վեր ջի նիս շր ջա նակ նե րում իրա կա նաց վող գնա-

հատ ման հիմք։ 

 Բի լինգ թո նը (1996) առանձ նաց նում է սու պեր վի զո րի ար դյու նա վետ ու-

սուց ման հա մար ան հրա ժեշտ մի ջա վայ րային յոթ բնու թագ րիչ ներ, դրանք 

են.

	 Ա ջակ ցային և ան վտանգ մի ջա վայր, որ տեղ ան ձի ան հա տա կան կա-

րիք նե րը կար ևոր վում են, իսկ մաս նա գի տա կան կա րո ղու թյուն ներն ու ձեռք-

բե րում նե րը ճա նաչ ված են և հարգ ված։ 

	Մի ջա վայր, որը խթա նում է մտ քի ազա տու թյու նը, փոր ձա րա րու-

թյունն ու ստեղ ծա գոր ծա կա նու թյու նը։ 

	Մի ջա վայր, որ տեղ սու պեր վի նե րին վե րա բեր վում են որ պես ին տե լեկ-

տու ալ, մաս նա գի տա կան ար ժե քա վոր կա րո ղու թյուն ներ ու նե ցող ան ձանց, 

նրանց տե սա կետ նե րը հաշ վի են առն վում, հարգ վում են և գնա հատ վում։ 

	Ինք նակր թու թյու նը քա ջա լե րող մի ջա վայր, որ տեղ սու պեր վի նե րը 

պա տաս խա նատ վու թյուն կկ րեն՝ սե փա կան կր թա կան կա րիք նե րի բա վա-

րար ման և կր թա կան պլա նում ամ րագր ված ար դյունք նե րին հաս նե լու հա-

մար։ 
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	Ակ տիվ մաս նակ ցու թյուն կր թա կան գոր ծըն թաց նե րում։ 

	Պար բե րա բար կի րա ռել հե տա դարձ կա պի ապա հով ման մե խա նիզմ-

նե րը՝ պար զա բա նե լու սու պեր վի նե րի ու ժեղ ու թույլ կող մե րը։ 

 Սո վո րե լու պո տեն ցիալ հնա րա վո րու թյուն նե րը:  Սու պեր վի զո րը և սու-

պեր վի զիա ստա ցող մաս նա գե տը մի մյանց հետ կր թա կան սու պեր վի զիայի 

իրա կա նաց ման օրա կար գը հա մա ձայ նեց նե լուց հե տո սկ սում են հա մա տեղ 

աշ խա տել՝ սո վո րե լու պո տեն ցիալ հնա րա վո րու թյուն նե րի ընտ րու թյան և այդ 

հնա րա վո րու թյուն նե րի իրա կա նա ցու մը պլա նա վո րե լու ուղ ղու թյամբ։ Այս 

հատ վա ծում ան դրա դառ նանք սո վո րե լու հնա րա վո րու թյուն նե րին կամ սո վո-

րե լու գոր ծըն թաց նե րի շար քին, որոնց մի ջո ցով խթան վում է սու պեր վիի ու-

սուց ման/կր թու թյան գոր ծըն թա ցը։

 Սո վո րե լու հնա րա վո րու թյուն նե րի շար քը բա վա կա նին լայն է։ Այն կներ-

կա յաց նենք Հա վել ված 2.-ո ւմ:

 Սո վո րե լու պո տեն ցիալ հնա րա վո րու թյուն նե րի մա սին խո սե լիս ան հրա-

ժեշտ է հի շել, որ պետք է օգ տա գործ վեն վե րը նշ ված բո լոր հնա րա վո րու-

թյուն նե րը, այ նո ւա մե նայ նիվ, միան գա մից բո լոր հնա րա վո րու թյուն նե րի 

տրա մադ րու մը/ օգ տա գոր ծու մը չեն կա րող երաշ խա վո րել կր թա կան ցան կա-

լի ար դյունք նե րի ձեռքբե րու մը, որ քան էլ այդ հնա րա վո րու թյուն ներն իրենց 

բնույ թով լա վը լի նեն։

 Վե րա դառ նա լով Կոլ բի փոր ձա րա րա կան կր թու թյան շր ջա նա կին՝ սու-

պեր վի նե րը կա րիք կու նե նան.

Գ ծա պատ կեր 2. 
Սու պեր վի նե րի կա րիք նե րն ըստ Կոլ բի փոր ձա րա րա կան կր թու թյան շր ջա նա կի

Ունենալ հնարավորություն

Եզրակացություններ անել 
իրենց սովորելու վերաբերյալ

Պլանավորել սովորածի 
արդյունքների գնահատումը

Մտածել հնարավորության 
մասին 
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 Սու պեր վի զո րը ոչ միայն պետք է պլա նա վո րի կր թա կան սու պեր վի զո րա-

կան մի ջամ տու թյան ըն թաց քը, այդ թվում՝ սու պեր վիի կող մից իրա կա նաց-

վող գոր ծո ղու թյուն նե րը, այլև սահ մա նի գոր ծըն թա ցին հետ ևե լու/ վե րահս կե-

լու մե խա նիզմ ները, որոնք թույլ կտան առա վե լա գույ նի հասց նել սու պեր վիի 

կր թա կան ձեռք բե րում նե րը։

 Միև նույն ժա մա նակ յու րա քան չյուր դեպ քում սու պեր վի զո րը պետք է 

պլա նա վո րի, թե ով է երաշ խա վո րե լու սու պեր վիի կրթ վե լու հնա րա վո րու-

թյուն նե րի իրա ցու մը, ով է սո վո րե լու գոր ծըն թա ցում դառնալու նրա հիմ-

նա կան ու ղե կի ցը։ Հնա րա վոր է, որ սու պեր վի զո րը չլի նի այն բնա գա վա ռի 

խոր քային գի տե լիք ներ ու նե ցող մաս նա գետ, որի կա րիքն այդ պա հին ու նի 

սու պեր վին, հետ ևա բար նման դեպ քե րում նա խընտ րե լի է այլ մաս նա գե տի 

հրա վի րե լը, որն էլ կկա տա րի կր թո ղի դեր։ Որոշ դեպ քե րում նման մո տե ցու մը 

բա վա կա նին ար դյու նա վետ կա րող է լի նել, քա նի որ այն սու պեր վիին հնար-

վո րու թյուն է տա լիս սո վո րելու այլ՝ ավե լի լայն ոլոր տային պրակ տի կա նե րի 

հետ հա ղոր դակց վե լու մի ջո ցով։

 Սո վո րե լու/կրթ վե լու հնա րա վո րու թյուն նե րից օգտ վե լու գոր ծըն թա ցի 

պլա նա վո րու մը են թադ րում է պա տաս խա նել հետ ևյալ հար ցե րին:

	Ո՞վ պետք է մա տու ցի կր թա կան ծա ռա յու թյուն նե րը:

	Ե՞րբ պետք է ծա ռա յու թյուն նե րը մա տուց վեն: 

	Ո՞րն է գոր ծըն թա ցին հետ ևե լու/ վե րահս կե լու լա վա գույն եղա նա կը։

 

Ու սու ցո ղա կան այ ցեր: Նա խընտ րե լի է, որ հատ կա պես սկս նակ մաս նա-

գետ նե րը սկզբ նա կան շր ջա նում տար բեր ծա ռա յու թյուն ների այ ցե լե լու հնա-

րա վո րու թյուն ու նե նան։ Այ նու ա մե նայ նիվ, նման այ ցե րը շատ ավե լի ար դյու-

նա վետ են այն դեպ քե րում, երբ դրանք կրում են շա րու նա կա կան բնույթ։ Ընդ 

որում՝ կար ևոր հան գա մանք է, որ ու սու ցո ղա կան այ ցե րի վայ րե րը ընտր վեն 

մտած ված և հա մա պա տաս խա նեն մաս նա գե տի գոր ծու նեու թյան ոլոր տին։

 Վե րա պատ րաս տում ներ: Շատ կար ևոր է շա րու նա կա կան վե րա պատ-

րաս տում նե րի մաս նակ ցե լը, հատ կա պես, եթե դրանք գոր ծու նեու թյան կոնկ-

րետ ոլոր տի վե րա բե րյալ են և հա մա պա տաս խա նում են սու պեր վիի կր թա-

կան կա րիք նե րին։ Մի ջազ գային պրակ տի կա յում նման վե րա պատ րաս-

տում ներ իրենց աշ խա տա կից նե րին առա ջար կում են նաև սո ցիալա կան ծա-

ռա յու թյուն նե րը հենց ծա ռա յու թյան ներ սում։

 Նա խագ ծե րի կազ մում և իրա կա նա ցում: Վե րա պատ րաս տում նե րից 

զատ՝ կր թե լու լա վա գույն եղա նակ նե րից մե կը պրակ տիկ նա խագ ծե րի կազ-

մումն ու իրա կա նա ցումն է, որն են թադ րում է.



60

ՍՈՒՊԵՐՎԻԶԻԱՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՈՒՄ

	աշ խա տան քային թի մի հա մար ռե սուրս նե րի փա թե թի մշա կում,

	 ծա ռա յու թյան շա հա ռու նե րից հե տա դարձ կա պի ստաց ման մե խա-

նիզմ նե րի մշա կում և իրա կա նա ցում,

	 ծա ռա յու թյան շա հա ռու նե րի հա մար տե ղե կատ վա կան փա թեթ նե րի 

պատ րաս տում,

	 ծա ռա յու թյան շա հա ռու նե րի առա ջըն թա ցի գնա հա տում,

	 կոնկ րետ ոլորտ նե րում նա խագ ծե րի պլա նա վո րում։

 Նա խագ ծե րի կազ մումն ու իրա կա նա ցու մը խմ բային ու սուց ման եղա-

նակ է, որն ընտ րե լու ըն թաց քում նախ և առաջ կողմ նո րոշ վում են՝ հետ ևյալ 

հար ցե րին պա տաս խա նե լով՝ «Ի՞նչ կա ներ թի մը, եթե ազատ ժա մա նակ ու նե-

նար», «Ի՞ն չը կցան կա նար փո խել/ բա րե լա վել», «Արդյո՞ք նման եղա նա կով 

ու սու ցու մը կն պաս տի սու պեր վիի կր թա կան կա րիք նե րի բա վա րար մա նը»։ 

Ընդ որում՝ ու սուց ման այս եղա նա կը պա հան ջում է հս տակորեն սահ-

ման ված ժամ կետ ներ։ 

Է լեկտ րո նային ու սու ցում: Ու սուց ման այս եղա նա կը են թադ րում է տե-

ղե կատ վա կան և հա ղոր դակ ցու թյան տեխ նո լո գիանե րի կի րա ռում, ինչ պես 

օրի նակ՝ հա մա կարգ չային կամ ին տեր նե տային ու սու ցու մը։ Էլեկտրոնային 

ու սու ցու մը սո ցիալա կան աշ խա տան քում բա վա կա նին մեծ տա րա ծում ու նի։ 

Որոշ սու պեր վի զոր ներ, որոնք քա ջա տե ղյակ չեն էլեկտրոնային ու սուց ման 

առա վե լու թյուն նե րին, կա րող են դի մադ րու թյուն ցու ցա բե րել այս մե թո դի կի-

րառ ման նկատ մամբ, սա կայն սա բա վա կա նին մեծ ռե սուրս է, որն ար ժա նի 

է օգ տա գործ ման։ 

Օ րա գիր: Օրա գի րը վա րե լը բա վա կա նին ար դյու նա վետ մի ջոց է սու պեր-

վիի հա մար՝ սե փա կան փոր ձա ռու թյու նը դի տար կե լու և դրա վրա հիմն վե-

լով սո վո րե լու հա մար։ Նման օրա գիր վա րե լու առա ջադ րան քը կա րող է լի նել 

ոչ թե սու պեր վի զո րի ան ձնա կան ցան կու թյու նը, այլև տր վել սու պեր վի զո րի 

կող մից։ Օրագ րե րի վար ման վե րա բե րյալ սու պեր վի զոր նե րը տար բեր մո-

տե ցում ներ ու նեն. մի դեպ քում նրանք խրա խու սում են դրա լրա ցու մը կա-

նո նա վոր կեր պով, մյուս դեպ քում՝ միայն առանձ նա հա տուկ, բա ցա ռիկ աշ-

խա տան քային պրակ տի կայի հան դի պե լիս։ Չնա յած նման օրագ րե րի օգ-

տա կա րու թյա նը, այ նո ւա մե նայ նիվ, պետք է ապա հո վել այս փաս տաթղ թե րի 

կոն ֆի դեն ցիալու թյու նը, հա կա ռակ պա րա գա յում օրագ րե րը չեն կա րո ղա նա 

ցան կա լի ար դյունք ապա հո վել։ Սո վո րա բար, եթե օրա գիր վա րո ղը սկ սում է 

ան հանգս տա նալ այն մա սին, թե օրա գի րը կար դա ցողն ինչ կմ տա ծի իր գրա-

ծի վե րա բե րյալ, այլևս դա դա րում է վեր լու ծել սե փա կան մտ քերն ու գոր ծո-
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ղու թյուն նե րը, ին չն այս գոր ծըն թա ցի իրա կան նպա տակն է։ 

Ո րոշ դեպ քե րում օրա գիր վա րող սու պեր վին կա րող է սու պեր վի զո րի 

աջակ ցու թյան կա րի քն ու նե նալ՝ օրագ րի լրաց ման ձևի/ կար գի հետ կապ-

ված։ Ահա մի քա նի ուղ ղոր դում ներ օրագ րի լրաց ման վե րա բե րյալ։ 

Ուղ ղոր դում ներ օրագ րի լրաց ման վե րա բե րյալ: Օրա գի րը լրաց նե լիս 

կա րե լի է օգ տա գոր ծել հետ ևյալ բա նաձ ևը.

•	 օբյեկ տի վո րեն նկա րագ րել տե ղի ու նե ցա ծը, այ սինքն՝ պա տաս խա-

նել հետ ևյալ հար ցին՝ «Ի՞նչ տե սա և ի՞նչ լսե ցի»։

•	  Մեկ նա բա նել և բացատրել իրա դար ձու թյուն նե րը՝ «Ի՞նչ տե սաք և 

լսե ցիք» (ներ քին մտ քեր, զգաց մունք ներ, վար կած ներ, եզ րա կա ցու թյուն ներ)։

•	 Գ նա հա տել դի տար կա ծի/ տե սա ծի և սո վո րա ծի ադյու նա վե տու թյու-

նը՝ անելով դի տար կում նե րի հետ ուղ ղա կիորեն փոխ կա պակց ված դա տո ղու-

թյուն ներ։ Պա տաս խա նեք հետ ևյալ հար ցե րին՝ «Ինչ պի սի՞ տե սա կետ ու նեմ 

սե փա կան փոր ձա ռու թյան և դի տար կում նե րի վե րա բե րյալ», «Ին չո՞ւ»։

•	 Պ լա նա վո րել, թե ինչ պես պետք է ար դույ նա վե տորեն օգ տա գոր-

ծեք ստաց ված տե ղե կատ վու թյու նը։ Ինչ պի սի՞ առա ջար կու թյուն ներ ու նեք 

(Պատասխանե՛ք հս տակ)։ Մտա ծե՛ք հետ ևյա լի մա սին. «Ինչ պե՞ս կա րող եմ 

ձեռք բե րած գի տե լիք ներս կի րա ռել ապա գա յում»։

 Մեկ այլ մո տեց ման շր ջա նակ նե րում օրա գի րը վա րո ղին առա ջարկ վում է 

առաջ նորդ վել փոր ձա րա րա կան ու սուց ման մո դե լով, այ սինքն՝

Կոնկ րետ փոր ձա ռու թյուն Ի՞նչ է փոր ձա ռու թյու նը։

Վեր լու ծա կան դի տար կում Ինչ պի սի՞ զգաց մունք ներ և մտ քեր ու նեք այդ փոր-
ձա ռու թյան վե րա բե րյալ։

Վե րա ցա կան կոն ցեպ-
տուա լի զա ցի ա

Ինչ պե՞ս կա րող եք Ձեր նախ կին փոր ձա ռու թյու նը 
և առ կա գի տե լիք նե րը օգ տա գոր ծել՝ ներ կա փոր-
ձա ռու թյու նից ար դյունք ստա նա լու նպա տա կով։

Ակ տիվ փոր ձար կում Ե թե իրա դար ձու թյու նը կրկն վեր, ինչ պե՞ս կվար-
վեիք։  Ի՞նչ լրա ցու ցիչ գի տե լիք նե րի կա րիք ու նեք։

 

Գո յու թյուն ու նեն նաև այլ մո դել ներ, մաս նա վո րա պես վեր լու ծա կան մո-

դել և ուղ ղա կի դի տարկ ման հա մա գոր ծակ ցային մո դել։
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 Վեր լու ծա կան մո դել

	Ն կա րագ րու թյուն. Ի՞նչ է պա տա հել։

	Զ գաց մունք ներ. Ի՞նչ եմ զգում և մտա ծում։

	Գ նա հա տում. Ի՞նչն էր լավ, իսկ ին չը՝ ոչ։

	 Վեր լու ծու թյուն. Ի՞նչ դա սեր կա րե լի է քա ղել ստեղծ ված իրա վի ճա-

կից։ 

	Եզ րա կա ցու թյուն. Ի՞նչ լրա ցու ցիչ քայլ է հնա րա վոր անել։

	 Գոր ծո ղու թյուն նե րի պլան. Ի՞նչ սո վո րե ցի։ Եթե նման դեպք պա տա-

հի, ինչ պե՞ս կվար վեմ։

 

Աղ բյու րը՝ Sarah Williams, Lynne Rutter, The Practice Educator’s Handbook: 
post-qualifying social work practice guides (2010), GB, Glasgow.

 

Ուղ ղա կի դի տարկ ման հա մա գոր ծակ ցային մո դել

 

	Ա նակն կալ նե րը,

	 Բա վա րար ված ակն կա լիք նե րը,

	Չ բա վա րար ված ակն կա լիք նե րը,

	 Ձեռք բե րած գի տե լիք նե րը։

 

Այս մո դե լի հե ղի նակ նե րը պն դում են, որ նշված թե մա նե րի շր ջա նակ նե-

րում հնա րա վոր է խթա նել ակ տիվ քն նար կում ցան կա ցած տի պի փոր ձա ռու-

թյան վե րա բե րյալ.

	Ի՞նչն ինձ անակն կա լի բե րեց։ 

	Ին չի՞ց եմ բա վա րար ված։ 

	Ի՞նչն ինձ չբա վա րա րեց։ 

	Ի՞նչ սո վո րե ցի։ 

	Ի՞նչն եմ կա րող ապա գա յում այլ կերպ անել։

 Վեր ջին հար ցի կար ևո րու թյու նը պայ մա նա վոր ված է այն հան գա ման-

քով, որ վեր լու ծա կան ու սու ցա նու մը ուղ ղա կիորեն առնչվում է ապա գայի 

պլա նա վոր մանը։

 

Աղ բյու րը՝ University of York(2000) Facts, feelings and feedback: A 

collaborative model for direct observation. York: University of York.



63

ՍՈՒՊԵՐՎԻԶԻԱՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՈՒՄ

 Այս մո տե ցու մը կի րա ռե լի է այն դեպ քե րում, երբ սու պեր վին աշ խա-

տան քային և մաս նա գի տա կան վե րա պատ րաս տում նե րին մաս նակ ցու թյան 

փորձ ու նի։ 

Աշ խա տան քային պրակ տի կա: Մաս նա գե տը պետք է ամ բող ջու թյամբ 

ներգ րավ ված լի նի ծա ռա յու թյան/ կազ մա կեր պու թյան կող մից մա տուց վող 

ծա ռա յու թյուն նե րի գոր ծըն թա ցում, այդ թվում՝ ինչ պես ան հա տա կան աշ խա-

տան քի իրա կա նաց ման, այն պես էլ խմ բային և հա մայն քային աշ խա տանք-

նե րի իրա կա նաց ման գոր ծըն թաց նե րում։ Պար տա դիր պայ ման է մաս նա գե-

տի մաս նակ ցու թյու նը թի մային հան դի պում նե րին։ Այս մե թո դի կի րա ռու մը 

հատ կա պես կար ևոր է սկս նակ սու պեր վիի հա մար, քա նի որ ավե լի շատ հենց 

նրանք են «լ րա ցու ցիչ» աշ խա տո ղի դեր կա տա րե լու ռիս կի ներ քո գտնվում։ 

Այդ իսկ պատ ճա ռով սու պեր վի զո րը պետք է երաշ խա վո րի սու պեր վիի ներգ-

րա վու մը «ի րա կան» աշ խա տան քում՝ բա ցա ռե լով այլ աշ խա տա կից նե րի 

կող մից սկս նակ աշ խա տո ղի գեր ծան րա բեռ նու մը։ Հաշ վի առ նե լով վեր ջին 

հան գա ման քը՝ կար ևոր է սու պեր վի զո րի կող մից հատ կա պես սկս նակ աշ խա-

տող նե րի ծան րա բեռն վա ծու թյան նկատ մամբ ու շա դիր լի նե լը։ 

Ուղ ղա կի ու սու ցում: Ու սուց ման «դի դակ տիկ» մո տե ցու մը հիմ նա կա նում 

վե րա բե րում է ուղ ղոր դում ներ տա լուն։ Այս մե թո դը կի րա ռե լի է այն պա րա-

գա յում, եթե սու պեր վի զո րը պատ րաստ վում է թի մի ան դամ նե րին տե ղե կատ-

վու թյուն տրա մադ րել ըն թա ցիկ իրա դար ձու թյուն նե րի/ փո փո խու թյուն նե րի 

վե րա բե րյալ։ Կա րող է այն պի սի իրա վի ճակ ստեղծ վել, որ թի մի ան դամ նե րից 

որ ևէ մե կը կոնկ րետ թե մայի մա սին ավե լի շատ գի տե լիք ու նե նա, քան սու-

պեր վի զո րը, նման դեպ քե րում սու պեր վի զո րը կա րող է սկս նակ աշ խա տո ղին 

կա պել նշյալ մաս նա գե տի հետ՝ ապա հո վե լով ուղ ղա կի ու սուց ման իրա կա-

նա ցու մը։ 

Սա կայն պետք է նշել, որ այս մո տեց ման շր ջա նակ նե րում սու պեր վի զո րը 

ոչ թե ու սու ցիչ է, այլ ֆա սի լի տա տոր (միջ նորդ)։

 Դե րային խաղ: Ե թե գոր ծա կա լու թյու նում «աշ խա տան քի ըն թաց քում սո-

վո րե լու» մո տե ցումն է կի րառ վում, ապա դե րային խա ղե րը կա րե լի է ավե լի 

փոքր հա ճա խա կա նու թյամբ կի րա ռել։ Հա կա ռակ դեպ քում, եթե մաս նա գե-

տը իրեն ան հանգս տաց նող խնդ րի առաջ է կանգ նել և ոչ մի կերպ չի կա-

րո ղա նում այն լու ծել, կա րե լի է դի մել դե րային խա ղե րի օգ նու թյա նը, որոնք 

մի կող մից հնա րա վո րու թյուն կտան նպաս տելու մաս նա գետ նե րի կր թա կան 

կա րիք նե րի բա վա րար մա նը, իսկ մյուս կող մից՝ մեղ մաց նելու/ հաղ թա հա րելու 

մտա հո գու թյուն նե րը։ 
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Ի րա կա նաց ված գոր ծո ղու թյուն նե րի գնա հա տու մը՝ որ պես սո վո րե լու 

տեխ նի կա: Սո վո րե լու և գնա հատ ման միջև ուղ ղա կի կապ գո յու թյուն ու նի։ 

Իհար կե, դրան ցից ամե նաակ նա ռուն պրակ տի կայի ուղ ղա կի դի տարկ ման 

մի ջո ցով սո վո րելն է։ Եթե նմա նա տիպ գոր ծո ղու թյուն նե րը կրում են կա նո նա-

վոր բնույթ և հս տակորեն պլա նա վոր ված են, ապա դրանք սու պեր վիի հա-

մար սո վո րե լու բա վա կա նին հա րուստ աղ բյուր են։

Յոր քի հա մալ սա րա նի կող մից առա ջարկ ված ուղ ղա կի դի տար կում նե րի 

հա մա գոր ծակ ցային մո դե լը սու պեր վիի սո վո րե լը խթա նե լու տե սան կյու նից 

բա վա կա նին ար դյու նա վետ է։ Այս մո դե լի շր ջա նակ նե րում նա խա տես վում է 

սու պեր վիի հետ միասին դի տարկ ման պլա նա վո րում, դի տարկ ման հիմ նա-

կան ուղ ղու թյուն նե րի առանձ նա ցում/ հս տա կե ցում։ Իսկ դի տարկ ման բուն 

գոր ծըն թա ցին հա ջոր դում է քն նար կում, որի ըն թաց քում և՛ սու պեր վի զո րը, և՛ 

սու պեր վին ներ կա յաց նում են և քն նար կում սե փա կան տե սա կետ նե րը դի-

տարկ ման վե րա բե րյալ։

 Սու պեր վի զո րա կան վար ժու թյուն ներ և քն նար կում: Բո լոր վե րը թվարկ-

ված մո տե ցում նե րը միավոր վում են սու պեր վի զիայի շր ջա նակ նե րում։ Ան-

կաս կած, սո վո րե լու հնա րա վո րու թյուն նե րի վե րա բե րյալ հետ ևո ղա կան 

քննար կում նե րը, որոնք տե ղի են ու նե նում սու պեր վի զո րա կան հան դի պում-

նե րի ըն թաց քում, շատ կար ևոր են։ Ընդ հա նուր սու պեր վի զո րա կան քն նար-

կու մը ևս ծա ռա յու թյան աշ խա տա կից նե րի հա մար սո վո րե լու բա վա կա նին 

նշա նա կա լի հնա րա վո րու թյուն է։ 

Սու պեր վի զիայի մի ջո ցով սո վո րե լու գոր ծըն թա ցից առա վե լա գույն ար-

դյունք ստա նալու համար ան հրա ժեշտ է.

	քն նար կում նե րի հա մար ժա մա նակ և տեղ հատ կաց նել, 

	ե րաշ խա վո րել քն նար կում նե րի մաս նա գե տա կենտ րոն լի նե լը,

	խ թա նել/ն պաս տել քն նա դա տա կան-վեր լու ծա կան գնա հատ մա նը,

	 մո դե լա վո րել վեր լու ծա կան պրակ տի կան, 

	ա պա հո վել աջակ ցային մի ջա վայր, 

	ար ձա գան քել և մեղ մել ու ժե րի/ իշ խա նու թյան ան հա վա սա րակշ ռու-

թյու նը,

	հս տա կեց նել սո վո րե լու և գնա հա տե լու միջև առ կա կա պը։

 Սո վո րա բար նախ քան սու պեր վի զո րա կան հան դի պու մը սու պեր վի զո րը 

մաս նա կից նե րին առա ջադ րանք է տա լիս կամ տե ղե կաց նում է քն նարկ վե-

լիք թե մա նե րի մա սին: Նման մո տե ցու մը նախ մաս նա կից նե րին թույլ է տա-

լիս նա խօ րոք մտա ծել քն նարկ վող թե մա նե րի մա սին, ապա նաև նվա զեց նել 
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քն նարկ ման մաս նա կից նե րի շր ջա նում «ուղ ղա կի հարց ուղ ղե լու հետ կապ-

ված» հնա րա վոր ան հանգս տու թյու նը։ 

Որ պես գնա հատ ման գոր ծըն թա ցի ան բա ժա նե լի մաս՝ սու պեր վի նե րը 

պետք է ապա հո վեն հե տա դարձ կապ ծա ռա յու թյան շա հա ռու նե րի, գոր-

ծըն կեր նե րի և այն մաս նա գետ նե րի հետ, որոնք գնա հատ ման գոր ծըն թա ցի 

մասն են եղել։

 Վե րա նա յում: Մի ջա վայ րում առ կա սո վո րե լու հնա րա վո րու թյուն նե րը 

կա րող են ժա մա նա կի ըն թաց քում փո փո խու թյուն նե րի են թարկ վել։ Այդ իսկ 

պատ ճա ռով կր թա կան սու պեր վի զիայի օրա կար գի վե րա նա յու մը գոր ծըն-

թա ցի ան հրա ժեշտ պայ ման է։ 

Ո րոշ սու պեր վի զոր ներ յու րա քան չյուր կր թա կան կա րի քին զու գա հեռ 

սահ մա նում են նաև վեր ջի նիս վե րա նայ ման ժամ կետ ներ, մյուս նե րը վե րա-

նա յում են իրա կա նաց նում յու րա քան չյուր սու պեր վի զո րա կան հան դիպ ման 

ըն թաց քում։ Ան կախ վե րա նա յումն իրա կա նաց նե լու ժամ կե տից՝ կար ևոր է 

աշ խա տել հետ ևյալ հար ցադ րում նե րի ուղ ղու թյամբ: 

	Արդյո՞ք սու պեր վին օգ տա գոր ծել է առ կա հնա րա վո րու թյուն նե րը։ 

	Ե թե դրանք դեռևս չեն օգ տա գործ վել, արդյո՞ք հս տակորեն սահ ման-

ված են դրանց իրա կա նաց ման ժամ կետ նե րը։ 

	Արդյո՞ք առ կա հնա րա վո րու թյուն նե րը հա մա պա տաս խա նում են 

կրթա կան կա րիք նե րին։ 

	Արդյո՞ք նոր կա րիք ներ բա ցա հայտ վել են։ 

	Ե թե այո, ապա ինչ պե՞ս է հնա րա վոր դրանք բա վա րա րել։ 

	Արդյո՞ք սու պեր վին բա վա րար ված է կր թա կան սու պեր վի զիայի ըն-

թաց քով։ Ինչ պի սի՞ բա րե լա վում ներ է կա րե լի անել։ 

	Արդյո՞ք սու պեր վին պատ րաստ է գնա հատ ման։ 

	Արդյո՞ք կր թա կան սու պեր վի զիայի ըն թաց քում այն պի սի բա ցա հայ-

տում ներ են եղել, որոնք կա րե լի է կի րա ռել գնա հատ ման ըն թաց քում։

Գ նա հա տում: Վե րոն շյալ հար ցե րի մի ջո ցով կր թա կան սու պեր վի զիայի 

օրա կար գի վե րա նա յու մը որոշ չա փով նպաս տում է նոր օրա կար գի կազմ մա-

նը։ Այ նու ա մե նայ նիվ, սու պեր վի զոր նե րը պետք է նաև գնա հա տեն սու պեր-

վիին կր թե լու բուն գոր ծըն թացն ու սու պեր վիի առա ջըն թա ցը։ 

Մինչ առաջ ան ցնե լը փոր ձենք ընկալել «գնա հա տա կան տալ» 

(assessment) և «գնա հա տում» (evaluation) հաս կա ցու թյուն նե րի տար բե րու-

թյու նը։

Գ նա հա տա կան տալ (assessment): Այս հաս կա ցու թյու նը միշտ են թադ
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րում է որ ևէ չա փո րո շի չի, ցու ցա նի շի առ կա յու թյուն, որոնց նկատ մամբ գնա

հատ վում է առ կա իրա վի ճա կը։

Գ նա հա տումն (evaluation) ավե լի շատ վե րա բե րում է ինչ որ բա նի ար

ժե քին, ազ դե ցու թյա նը։ Այն կա րող է են թադ րել նաև հա մե մա տու թյուն, սա

կայն ոչ ըստ որո շա կի ստան դար տի։

Կր թա կան ծրագ րի գնա հա տում:  Քե լի դո նին և Լանդ բեր գը (2006) պն դում 

են, որ գնա հա տու մը հետ ևյա լի վե րա նայ ման գոր ծըն թացն է. 

	ընդ հա նուր ար դյու նա րա րու թյուն (ա րդյո՞ք ճիշտ ենք վար վել), 

	ար դյու նա վե տու թյուն (ա րդյո՞ք ընտ րել ենք լա վա գույն եղա նա կը),

	տն տե սում (ա րդյո՞ք կա տար ված ներդ րում նե րի հա մե մատ լա վա-

գույն ար դյունքն ենք ստա ցել)։ 

Նշված հար ցե րի օգ նու թյամբ կա րե լի է գնա հա տել և վե րա նայել կր թա-

կան գոր ծող ծրագ րե րը հե տա գա բա րե լա վում նե րի նպա տա կով։

 Սո վո րե լու գոր ծըն թա ցի գնա հա տում:  Քե լի դո նին և Լոնդ բեր գը (2006) 

նաև պն դում են, որ գնա հա տու մը որ ևէ բա նի կար ևո րու թյան/ նշա նա կա լիու-

թյան, ար ժե քի կամ որա կա կան հատ կա նիշ նե րի վե րա բե րյալ որո շում նե րի 

կա յա ցումն է, որն ու ղեկց վում է դրա դրա կան և բա ցա սա կան հատ կա նիշ նե-

րի ման րակր կիտ ու սում նա սի րու թյամբ։

 

Ա մե նայն հա վա նա կա նու թյամբ սու պեր վիի սո վո րե լու գոր ծըն թա ցի գնա-

հատ ման ամե նաար դյու նա վետ եղա նա կը ինք նագ նա հատ ման խթա նումն 

է։ Ընդ որում՝ սու պեր վիին հար ցեր են տր վում սո վո րե լու ըն թաց քում ան ցած 

ճա նա պար հի, նպա տակ նե րին հաս նե լու վե րա բե րյալ։ Սու պեր վիի սե փա-

կան տե սա կե տը, մտո րում նե րը հաս կա նա լով՝ սու պեր վի զո րը կա րող է կր թա-

կան գոր ծըն թա ցի կազ մա կերպ ման ավե լի կի րա ռա կան և իմա սա տա լի եղա-

նակ ներ մտա ծել, որոնք ավե լի շատ կն պաս տեն սո վո րե լու գոր ծըն թա ցին19:

Թե՛ կր թա կան սու պեր վի զո րա կան մի ջամ տու թյան իրա կա նաց ման պլա

նի, թե՛ սու պեր վիի սո վո րե լու գոր ծըն թա ցի գնա հա տու մը կար ևոր նշա նա

կու թյուն ու նեն։ Ընդ որում՝ սրանք կա նո նա վոր կեր պով իրա կա նաց վող շա

19 Գնահատման վերաբերյալ հետադարձ կապ ապահովելու ընթացքում սուպերվիզորը պետք 
է անպայմանորեն պետք է հաշվի առնի այն հանգամանքը, թե սուպերվին ինքն ինչպես է 
գնահատում սեփական «ձեռքբերումները»։
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րու նա կա կան գոր ծըն թաց ներ են։ 

Գ նա հատ ման գոր ծըն թա ցը. մաս նա գի տա կան կոմ պե տեն տու թյան վրա 

հիմն ված ցան կա ցած գնա հա տում բաղ կա ցած է 4 փու լից.

	պ լա նա վո րում,

	 փաս տե րի/տ վյալ նե րի հա վա քագ րում,

	 փաս տե րի/ տե ղե կատ վու թյան քն նար կում,

	 հե տա դարձ կա պի ապա հո վում։

 

Ինչ պես կա րող ենք տես նել Գծա պատ կեր 3.-ո ւմ, կար ևոր է հի շել, որ այս 

փու լե րը միշտ չէ որ տե ղի են ու նե նում հս տակ հա ջոր դա կա նու թյամբ։ Բա վա-

կա նին տա րած ված է սու պեր վի զոր նե րի և սու պեր վի նե րի շր ջա նում այն եր-

ևույ թը, երբ նրանք աշ խա տում են բո լոր չորս փու լե րի ուղ ղու թյամբ միաժա-

մա նակ։

Գ ծա պատ կեր 3. Գնա հատ ման գոր ծըն թա ցի փու լե րը

	Պ լա նա վո րում: Կար ևոր է, որ սու պեր վի զո րը և սու պեր վին միասին 

աշ խա տեն գնա հատ ման՝ որ պես ամ բող ջա կան գոր ծըն թա ցի և նրա առան-

ձին մա սե րի պլա նա վոր ման ուղ ղու թյամբ։ 

	Փաս տե րի հա վա քագ րում: Սու պեր վիի պա տաս խա նատ վու թյունն է 

հս տա կեց նել իր կոմ պե տեն տու թյան վե րա բե րյալ փաս տե րը, իհար կե, սու-

պեր վի զո րի օգ նու թյամբ։

	 Փաս տե րի/ տե ղե կատ վու թյան քն նար կում:  Սու պեր վի զո րը դա տո ղու-

թյուն ներ պետք է անի տրա մադր վող փաս տե րի վե րա բե րյալ։

	 Հե տա դարձ կա պի ապա հո վում:  Սա գնա հատ ման շր ջա նա կի կար-

ևոր աս պեկտ նե րից մեկն է, որը կա պում է գնա հատ ման գոր ծըն թա ցը սու-

պեր վիի սո վո րե լու գոր ծըն թա ցին։

Հետադարձ 
կապի 

ապահովում

Փաստերի 
քննարկում

Պլանավորում

Փաստերի 
հավաքագրում
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 Գ նա հատ ման պլա նա վո րու մը: Գ նա-

հատ ման պլա նա վոր ման ըն թաց քում պետք 

է հս տա կեց նել ցան կա ցած ծա գած հարց/

խն դիր, հա կա ռակ դեպ քում դրանք գոր-

ծըն թա ցի հա ջորդ փու լե րում կր կին ի հայտ 

կգան։

Գ նա հատ մա նը վե րա բե րող հար ցե րը 

պետք է ամ րագր ված լի նեն կր թա կան սու-

պեր վի զիայի իրա կա նաց ման վե րա բե րյալ 

հա մա ձայ նագ րում, որ տեղ պետք է նշ ված լի նեն նաև գնա հատ ման իրա-

կա նաց ման մե թոդ նե րը։ Այ նո ւա մե նայ նիվ, գնա հատ մա նը վե րա բե րող բո լոր 

ման րա մաս նե րի ամ բող ջա կան ար տա ցո լու մը հա մա ձայ նագ րում թույլ է տա-

լիս ավե լի ման րակր կիտ պլա նա վոր ված ծրա գիր/ կր թա կան պլան ու նե նալ։

 Փաս տե րի/տ վյալ նե րի հա վա քագ րում: Շատ դեպ քե րում մաս նա գետ-

նե րը գի տեն, թե ինչ է իրեն ցից պա հանջ վում անել, և այն, թե ինչ են իրենք 

կա րո ղա ցել անել, միև նույն ժա մա նակ դժ վա րա նում են այս ամե նի վե րա բե-

րյալ փաս տեր ներ կա յաց նե լու հար ցում։ Այս դեպ քում բա վա կա նին ար դյու-

նա վետ է գոր ծում եռան կյու նու մո դե լը։ Այս մո դե լը հիմն ված է գնա հատ ման 

մե թոդ նե րի կամ փաս տե րի/ տվյալ նե րի աղ բյուր նե րի եռան կյու նու վրա։

Գ ծա պատ կեր 4. 
Փաս տե րի հա վա քագր ման եռան կյան մո դել

Պրակտիկայի դիտարկում

(ներառյալ ուղղակի դիտարկումը, 
իսկ ավելի քիչ՝ վիդեո և աուդիո 

տվյալները)

Ցուցմունք

(հետադարձ կապի ապահովում 
(նախընտրելի է գրավոր)` 

գործընկերներ, այլ աշխատողներ և 
այլն)

Փաստեր՝ արդյունքների 

վերաբերյալ

(ներառյալ արձանագրությունները, 
նամակները, հանձնարարականները, 

շահառուները)

Սու պեր վի զո րը պետք է երաշ
խա վո րի, որ
	գ նա հատ ման նպա տակն 

ու մե թոդ նե րը հա մա ձայ նեց ված են 
բո լոր կող մե րի միջև,
	 սու պեր վին ան հրա ժեշտ 

մո տի վա ցիա ու նի՝ գնա հատ ման 
գոր ծըն թա ցի պլա նա վոր մա նը 
մաս նակ ցե լու հա մար։
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Ե ռան կյան յու րա քան չյուր ան կյան հա մար պետք է հս տա կեց վեն ան-

հրա ժեշտ փաս տե րը:

	Պ րակ տի կայի դի տար կում: Արդյո՞ք կա րող եմ դի տար կել այս աշ-

խա տան քը։

	 Ցուց մունք: Ո՞վ է ինձ տե սել դա անե լիս, և ինչ պե՞ս կա րող եմ դրա 

վե րա բե րյալ հե տա դարձ կապ ապա հո վել։

	 Փաս տեր ար դյունք նե րի վե րա բե րյալ: Ի՞նչ ար ձա նագ րու թյուն ներ 

ու նեմ աշ խա տան քի վե րա բե րյալ։

Գ նա հատ ման և պլա նա վոր ման գոր ծըն թաց նե րում միասին աշ խա տե-

լը կօգ նի սու պեր վի զո րին և սու պեր վիին հաս կա նալ, թե ի սկզ բա նե ինչ պի սի 

տե ղե կատ վու թյուն է առ կա, որի վրա հնարավոր կլի նի կա ռու ցել հե տա գա 

աշ խա տանք նե րը։ Սա Ձեր՝ որ պես սու պեր վի զո րի աշ խա տանքն շատ ավե լի 

հեշտ կդարձ նի։

 Փաս տե րի քն նար կում և հե տա դարձ կա-

պի ապա հո վում:  Սու պեր վի զո րը քն նար կում 

է փաս տե րը և հե տա դարձ կապ է ապա հո-

վում սո վո րե լու գոր ծըն թա ցի հետ մի շարք 

եղա նակ նե րով:  

	Երբ սու պեր վի զո րը սկ սի քն նար-

կել փաս տե րը, ավե լի պարզ կլի նեն սու պեր վիի կր թա կան կա րիք նե րը, իսկ 

կրթա կան ծրա գի րը ուղղ ման և ադապ տաց ման կա րիք կու նե նա:

	 Հե տա դարձ կա պի ապա հո վու մը պետք է դի տել որ պես սու պեր վիի 

հա մար կր թա կան հնա րա վո րու թյուն: 

	Առ կա տվյալ նե րի ու սում նա սի րու թյու նը թույլ կտա պար զել, որ, օրի-

նակ, մի գոր ծո ղու թյամբ սու պեր վին մի քա նի կա րիք է կա րո ղա ցել բա վա րա-

րել։

Այս պի սով՝ կր թա կան սու պեր վի զիան ան ձնա կազ մի մաս նա գի տա կան 

աճի և զար գաց ման ապա հով ման կար ևո րա գույն պայ ման է, որը մաս նա գի-

տա կան հմ տու թյուն նե րի, ժա մա նա կա կից մո տե ցում նե րի և տեխ նի կա նե րի 

վե րա բե րյալ գի տե լիք նե րի փո խանց ման մի ջո ցով հնա րա վո րու թյուն է տա-

լիս ապա հո վելու մա տուց վող ծա ռա յու թյուն նե րի ար դյու նա վե տու թյու նը և 

բարձր կոմ պե տեն տու թյու նը։

Կրթելը և գնահատումը սու
պերվիզորի հիմնական դերերից 
են, որոնք կրթական սուպեր
վիզիայի շրջանակներում պետք է 
համակցվեն:
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 Հար ցեր՝ ստուգ ման հա մար

 

1. Ի՞նչ է կր թա կան սու պեր վի զիան։ 

2. Ո րո՞նք են կր թա կան սու պեր վի զիայի հիմ նա կան նպա տակ նե րը։ 

3. Ինչ պի սի՞ հիմ նա կան գոր ծա ռույթ ներ է իրա կա նաց նում սու պեր վի-

զո րը կր թա կան սու պեր վի զիայի շր ջա նակ նե րում։ 

4. Ո րո՞նք են կր թա կան սու պեր վի զիայի հիմ նա կան տե սակ նե րը։ 

5. Ո րո՞նք են կր թա կան սու պեր վի զիայի իրա կա նաց ման փու լե րը։ 

6. Ի՞նչ է կր թա կան պլա նը, ո՞րն է նրա դե րը կր թա կան սու պեր վի-

զիայում։

7.  Սո վո րե լու ինչ պի սի՞ պո տեն ցիալ հնա րա վո րու թյուն ներ ու նի սու-

պեր վին կր թա կան սու պեր վի զիայի շր ջա նակ նե րում։

 Վար ժու թյուն. Կր թա կան պլա նի կազ մում 

Մա րի նեն հրա վի րյալ/ ար տա քին սու պեր վի զոր է Ար տա շա տի ՍԱՏԿ -

ում։ Նա հրա վիր վել է մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն նե րից մե կի ֆի նան-

սա վոր մամբ իրա կա նաց վող «Սու պեր վի զո րա կան աջակ ցու թյուն դեպք վա-

րող նե րին» ծրագ րի մի ջոց նե րով։

Մա րի նեն գնա հա տել է դեպք վա րող նե րի կա րիք նե րը և բա ցա հայ տել, 

որ դրանց հիմ նա կան մա սը կր թա կան բնույ թի են՝ պայ մա նա վոր ված դեպ քի 

վար ման մե թո դա բա նու թյան չի մա ցու թյամբ և անընդ հատ փո փոխ վող իրա-

վա կան դաշ տը մեկ նա բա նե լու ան հրա ժեշ տու թյամբ։ 

Մա րի նեի առաջ խն դիր է դր ված՝ կազ մելու Ար տա շա տի ՍԱՏԿ -ո ւմ աշ-

խա տող դեպք վա րող նե րի/ սու պեր վի նե րի ան հա տա կան կր թա կան պլան-

նե րը՝ նե րա ռե լով ստորև ներ կա յաց ված բա ժին նե րը՝ հա մա ձայն Հա վել ված 

1.-ո ւմ ներ կա յաց ված կր թա կան պլա նի օրի նա կի։ 

Ան հա տա կան կր թա կան պլա նը պետք է կազմ ված լի նի հետ ևյալ բա ժին-

նե րից.

1.  սու պեր վիի կր թա կան կա րիք նե րը,

2.  սու պեր վիի կր թա կան հնա րա վո րու թյուն նե րը,

3. կր թա կան պլա նի իրա գործ ման պա տաս խա նա տու նե րի շր ջա նա կը, 

4. կր թա կան պլա նի վե րա նայ ման ամ սա թի վը, 

5. ակն կալ վող ար դյունք նե րը։ 
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2.3. Ա ջակ ցային սու պեր վի զիա
 

Աշ խա տան քային գոր ծու նեու թյան ըն թաց քում մաս նա գե տը բազ մա թիվ 

սթ րես նե րի է հան դի պում, են թարկ վում «հու զա կան այր ման», ին չի ար դյուն-

քում տու ժում է նրա կող մից կա տար վող աշ խա տան քի ար դյու նա վե տու թյու-

նը: 

Սո ցիալա կան ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցող մաս նա գե տի կող մից շա հա-

ռու նե րի հիմ նախն դիր նե րի լուծ մանն ուղղ ված բո լոր ջան քե րը ար տա քին 

գոր ծոն նե րի ազ դե ցու թյուն նե րի ար դյուն քում կա րող են ապար դյուն լի նել։ 

Սո վո րա բար նման դեպ քե րում սո ցիալա կան ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցող 

մաս նա գետ նե րի մոտ ան կա րո ղու թյան, հիաս թա փու թյան և ձա խող ման 

զգա ցում ներ են ձևա վոր վում: Նման պա րա գա յում մաս նա գե տին աջակ ցողն 

ու քա ջա լե րո ղը հենց սու պեր վի զորն է:

 Սու պեր վի զիայի ոլոր տի հե տա զո տող նե-

րից Նել սո նը նշում է, որ աջակ ցե լու կա րո ղու-

թյու նը սու պեր վի զո րի կար ևո րա գույն հմտու-

թյուն նե րից է։ Իրա կա նաց ված հե տա զո տու-

թյուն նե րը ցույց են տա լիս, որ սո ցիալա կան 

պաշտ պա նու թյան ոլոր տի աշ խա տա կից նե-

րի մե ծա մաս նու թյու նը, որոնք սու պեր վի զո-

րա կան գոր ծըն թա ցի մաս նա կից ներ են եղել, 

իրենց սու պեր վի զո րին նկա րագ րում են որ-

պես հո գա տար, ապ րու մակցող, իրենց մաս-

նա գի տա կան զար գաց մա նը և աշ խա տան-

քային ճգ նա ժա մե րին մեծ ու շադ րու թյուն դարձ նող մաս նա գետ։ Սա խո սում 

է սու պեր վի զիայի աջակ ցային գոր ծա ռույ թի կար ևո րու թյան մա սին: 

Ա ջակ ցային սու պեր վի զիան  ուղղված է մաս նա գե տի աշ խա տան-

քային և բա րո յա կան բա վա րար վա ծու թյա ն 

ապահովմանը: 

  Կա դու շի նը նշում է, որ մինչ սու պեր վի-

զիայի մյուս եր կու ձևե րը կենտ րո նա նում են 

պրագ մա տիկ կա րիք նե րի վրա, աջակ ցային 

սու պեր վի զիան վե րա բեր ում է մաս նա գե տի 

հու զա կան -ար տա հայտ չա կան կա րիք նե րին 

ու դրանց բա վա րար մա նը20: 

20 Տե՛ս A. Kadushin, D. Harkness (2002), Supervision in Social Work, 4th edition, Columbia 

Ա ջակ ցային սու պեր վի զիան 
սո ցիալա կան աշ խա տող մաս նա
գե տին (սու պեր վի) աջակ ցե լու գոր
ծա ռույթն է՝ ուղղ ված.

•	 աշ խա տան քային սթ րե սի 
հաղ թա հար մա նը,

•	 մաս նա գե տի հու զա կան 
հա վա սա րակշ ռու թյան ապա հով
մա նը, 

•	 անվ տանգ և վս տա հու
թյան վրա հիմն ված մի ջա վայ րի 
ստեղծ մա նը։

Պետք է նկա տի ու նե նալ, որ 
որ քան ար դյու նա վետ և կա նո
նա կարգ ված է իրա կա նաց վում 
վար չա կան և կր թա կան սու պեր
վի զիան, այն քան աջակ ցային սու
պեր վի զիայի կա րի քը ավե լի փոք
րա նում է։
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Ի րենց գոր ծու նեու թյան ըն թաց քում սու պեր վի զոր ներն ու նրանց ծա ռա-

յու թյուն նե րից օգտ վող մաս նա գետ նե րը բազմիցս հայտն վում են սթ րե սային 

իրա վի ճակ նե րում։ Եթե նման դեպ քե րում մաս նա գե տին մաս նա գի տա կան 

աջակ ցու թյուն չի տրա մադր վում, ապա մեծ է հա վա նա կա նու թյու նը, որ 

կտու ժի ոչ միայն կոնկ րետ մաս նա գե տի, այլև ողջ գոր ծա կա լու թյան կող մից 

կա տար վող աշ խա տան քի ար դյու նա վե տու թյու նը։ Նման իրա վի ճակ նե րը 

բա ցա ռե լու հա մար գոր ծում է սու պեր վի զո րի ինս տի տու տը, որի խն դիր նե րի 

թվում է օգ նել մաս նա գետ նե րին հար մար վել աշ խա տան քով պայ մա նա վոր-

ված սթ րես նե րին։ Այ սինքն՝ սու պեր վի զո րը պետք է կա ռա վա րի աշ խա տան-

քով պայ մա նա վոր ված սթ րես նե րի առա ջա ցու մը և աջակ ցի ան ձնա կազ մին 

դրանք հաղ թա հա րե լու գոր ծըն թա ցում։

 Ա ջակ ցային սու պեր վի զիան ուղղ ված 

է մաս նա գե տի աշ խա տան քային սթ րե սի 

և լար վա ծու թյան դեմ պայ քա րե լու ըն դու-

նա կու թյան զար գաց մա նը: Այն նե րա ռում 

է այն պի սի տար րեր, ինչ պի սիք են՝ քա ջա-

լե րու մը, վս տա հե լը, հա վա նու թյուն տա լը, 

գո վա սան քը և այլն: Սու պեր վի զորն աջակ-

ցային սու պեր վի զիայի գոր ծա ռույթ իրա կա-

նաց նե լիս պետք է փոր ձի մեղ մել աշ խա տո-

ղի հուզ մուն քը, կան խար գե լել մեղ քի զգաց-

ման առա ջա ցու մը, խթա նել հա մոզ վա ծու թյու նը և վս տա հու թյու նը, նվա զեց-

նել ան բա վա րար վա ծու թյու նը, հաս տա տել և ամ րապն դել աշ խա տո ղի ար-

ժա նիք նե րը, վե րա կանգ նել վնաս ված ինք նագ նա հա տա կա նը, զար գաց նել և 

խթա նել մաս նա գե տի հար մար վո ղա կան/ ադապ տա ցիոն ըն դու նա կու թյուն-

նե րը, նպաս տել հո գե կան և հու զա կան հա վա սա րակշ ռու թյանն ու հար մա-

րա վե տու թյա նը: 

 Սու պեր վի զիայի սույն բա ղադ րի չի հիմ նա կան նպա տա կը հա մընկ նում 

է սու պեր վի զիայի կր թա կան և վար չա կան բա ղադ րիչ նե րի նպա տա կին, այն 

է՝ ստեղ ծել հա մա պա տաս խան նա խա պայ ման ներ, որ պես զի գոր ծա կա լու-

թյունն ու վեր ջի նիս ան ձնա կազմն ամ բող ջու թյամբ ար դյու նա վետ ծա ռա յու-

թյուն ներ մա տու ցեն իրենց շա հա ռու նե րին։ 

Ե թե փոր ձենք առանձ նաց նել ար դյու նա վետ սու պեր վի զիայի բնու-

թագրիչ նե րը, ապա ան հրա ժեշտ կլի նի առանձ նաց նել գոր ծոն նե րի եր կու 

խումբ։ Գոր ծոն նե րի առա ջին խմ բում աշ խա տան քի կա տա րումն ապա հո

University Press, New York, p. 54:

Ե թե վար չա կան սու պեր վի
զիայի դեպ քում սու պեր վի զո րը 
հան դես է գա լիս որ պես կա ռա վա
րիչ, իսկ կր թա կան սու պեր վի զայի 
դեպ քում «ու սուց չի կամ կր թո ղի» 
դեր է կա տա րում, ապա աջակ
ցային սու պեր վի զիա իրա կա նաց
նե լիս սո ցիալա կան աշ խա տո ղը 
գոր ծում է որ պես խորհր դա տու. վե
րա կանգ նող (counsellor)։
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վող պայ ման ներն են, այ սինքն՝ այն ռե սուրս-

նե րը, տե ղե կատ վու թյու նը և հմ տու թյուն նե-

րը, որոնք հնա րա վոր կդարձ նեն աշ խա տան-

քի իրա կա նա ցու մը։ Գոր ծոն նե րի երկ րորդ 

խմբում աշ խա տան քային մի ջա վայրն է, այ-

սինքն՝ ան ձնա կազ մի բա վա րար վա ծու թյու-

նը աշ խա տան քից, ան ձնա կազ մի ան դամ նե-

րի հո գե բա նա կան բա րե կե ցու թյու նը և այլն։ 

Եթե գոր ծոն նե րի առա ջին խում բը նե րա-

ռում էր հիմ նախնդ րի լուծ ման գոր ծի քային/ 

օժան դա կող մի ջոց նե րը, ապա երկ րորդ 

խմ բում աշ խա տան քի կա տար ման մար դա

կենտ րոն, հու զա կան (է քսպ րե սիվ) նկա տա

ռում ներն են։ 

Վեր ջին ներս էա կան նշա նա կու թյուն ու-

նեն սո ցիալա կան աշ խա տան քի գոր ծա կա-

լու թյուն նե րի հա մար, որ տեղ ծա ռա յու թյան 

մի ջա վայ րը հենց աշ խա տողն է։ Մարդ-մարդ 

առն չու թյուն նե րի ոլոր տում աշ խա տող մաս-

նա գե տի միակ զեն քը խոսքն է, որն ար տա-

ցո լում է ին տե լեկ տու ալ կա րո ղու թյուն նե րը, 

«փո փոխ վող» ցան կու թյուն նե րը, սե փա կան 

հո գե վի ճա կը։ Սո ցիալա կան ծա ռա յու թյուն 

մա տու ցո ղի կող մից կա տար ված աշ խա-

տան քի ար դյու նա վե տու թյու նը ուղ ղա կիորեն 

կախ ված է նշ ված զգա ցո ղու թյուն նե րից։ 

Հա մոզ մուն քը, որ նա աշ խա տան քը լավ է 

կա տա րում, առաջ մղող ուժ է, մինչ դեռ դեպ-

րե սիան, մեղ քի զգա ցու մը, մրցակ ցու թյու նը 

այլ աշ խա տա կից նե րի հետ, ներշն չան քը 

ան խու սա փե լի են այն դեպ քե րում, երբ առա-

ջին հա մոզ մուն քը փլ վում է։ Հետ ևա բար սո-

ցիալա կան աշ խա տան քի սու պեր վի զո րը 

պետք է մտա հոգ վի մաս նա գետ նե րի՝ իրենց 

աշ խա տան քի և իրենց աշ խա տան քային իրա վի ճա կի նկատ մամբ ու նե ցած 

հու զա կան զգա ցում նե րով։ 

Սու պեր վի զիայի տե սակ նե րը 
կա րե լի է տար բե րա կել հետ ևյալ 
առաձ նա հատ կու թյուն նե րով: 

•	 Ե թե կր թա կան և վար չա
կան սու պեր վի զիաները իրա կա
նաց վում են գործ նա կան նկա տա
ռում նե րից ել նե լով՝ ապա հո վե լու 
կազ մա կեր պու թյան/ գոր ծա կա լու
թյան աշ խա տա կից նե րի հաշ վետ
վո ղա կա նու թյունն ու կոմ պե տեն
տու թյան պատ շաճ մա կար դա կը, 
ապա աջակ ցային սու պեր վի զիան 
միտ ված է աշ խա տակ ցի հու զա
կան կա յու նու թյան ապա հով մա նը, 
մաս նա գի տա կան այր ման կան
խար գել մա նը և/ կամ հաղ թա հար
մա նը։ 

•	 Ե թե վար չա կան սու պեր
վի զիան ապա հո վում է կազ մա
կեր պու թյան կա ռուց ված քի կա
յու նու թյունն ու գոր ծա կա լու թյան 
ռե սուրս նե րի հա սա նե լիու թյու նը, 
որի ար դյուն քում հեշ տա նում է 
աշ խա տակ ցի աշ խա տան քը, իսկ 
կր թա կան սու պեր վի զիան տրա
մադ րում է այն գի տե լիքն ու հմ տու
թյուն նե րը, որոնք ան հրա ժեշտ են 
աշ խա տան քի կա տար ման հա մար, 
ապա աջակ ցային սու պեր վի զիան 
ապա հո վում է այն հո գե բա նա կան 
և մի ջանձ նային մթ նո լոր տը, որը 
թույլ է տա լիս աշ խա տակ ցին մո
բի լի զաց նել սե փա կան հու զա կան 
էներ գիան՝ աշ խա տանքն ար դյու
նա վե տո րեն կա տա րե լու և իր կող
մից կա տար ված աշ խա տան քից 
բա վա րար վա ծու թյուն ստա նա լու 
նպա տա կով։
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Վար չա կան և կր թա կան արդյունավետ սու պեր վի զիան կա րող են բարձ-

րաց նել մաս նա գե տի՝ իր աշ խա տանքն ար դյու նա վե տո րեն կա տա րե լու ու-

նա կու թյու նը։ Սա կայն, եթե աշ խա տա կի ցը բա վա կա նա չափ մո տի վաց ված 

և հան ձա ռու չէ իր կող մից կա տար վող աշ խա տան քի նկատ մամբ, ապա աշ-

խա տան քի կա տար ման ըն թաց քում սխալ ներ թույլ տա լու հա վա նա կա նու-

թյու նը շատ ավե լի մեծ է։ 

« Մո տի վա ցիա ասե լով»՝ հաս կա նում ենք, թե աշ խա տան քի ար դյու նա-

վետ կա տար ման հա մար ու նա կու թյուն նե րի և հմ տու թյուն նե րի ինչ պի սի մո-

բի լի զա ցում է պա հանջ վում, հատ կա պես այն, թե ինչ պի սի ակ տի վու թյամբ, 

գի տակ ցու թյամբ և հա մա ռու թյամբ է պա հանջ վում այդ մո բի լի զա ցիան։ 

Աշ խա տան քի նկատ մամբ հանձ նա ռու թյու նը պայմանավորված է կազ-

մա կեր պու թյան/ գոր ծա կա լու թյան նկատ մամբ հա վա տար մու թյան զգաց-

մամբ, կազ մա կեր պու թյան նպա տակ նե րի նկատ մամբ ու նե ցած հա մոզ մուն-

քով, խմ բի հետ նույ նա կա նաց ման և կազ մա կեր պու թյու նում մնա լու մաս նա-

գե տի ցան կու թյամբ։ 

Սու պեր վի զիայի աջակ ցային գոր ծա ռույթն իրա կա նաց նե լիս սու պեր վի

զո րը փոր ձում է մեղ մել սու պեր վիի ան հանգս տու թյու նը, հաղ թա հա րել կամ 

նվա զա գույ նի հասց նել մե ղա վո րու թյան զգա ցու մը, ապա հո վել հս տա կու

թյու նը և հա մոզ վա ծու թյու նը, թեթ ևաց նել ան բա վա րար վա ծու թյան զգա ցու

մը, վե րա կանգ նել կորց րած հա վա տը, ինք նագ նա հա տա կա նը, ամ րապն դել 

աշ խա տո ղի հմ տու թյուն նե րը, սնու ցել և ամ րապն դել էգոյի հար մար վո ղա

կա նու թյան ու նա կու թյու նը, հաղ թա հա րել հո գե կան ցա վը, վե րա կանգ նել 

նրա հո գե բա նա կան հա վա սա րակշ ռու թյու նը, հար մա րա վե տու թյու նը։  

Ա ջակ ցային սու պեր վի զիայի կի րա ռու մը: Ինչ պես ար դեն նշ վեց, սու-

պեր վի զո րի պա տաս խա նատ վու թյան շր ջա նակ նե րում է ար ձա գան քել հիմ-

նախնդ րին այն եղա նա կով, որը կա րող է կան խել սթ րե սի և լար վա ծու թյան 

զար գա ցու մը և/ կամ մեղ մել դրանց հետ-

ևանք նե րը։ 

Ա ջակ ցային սու պեր վի զիան կա րող է 

կի րառ վել նաև որ պես կր թա կան և վար չա-

կան սու պեր վի զիայի մաս։ Աշ խա տան քի 

հանձ նա րա րու մը կամ վե րա նա յու մը, վե-

րա պատ րաս տում նե րը կա րող են իրա կա-

նաց վել աջակ ցային եղա նա կով։ Կր թա կան 

և վար չա կան սու պեր վի զիայի գոր ծա ռույթ-

նե րը կա րող են իրա կա նաց վել այն պես, որ 

Ա ջակ ցային սու պեր վի զիայի 
դեպ քում սու պեր վի զո րը ոչ միայն 
թեթ ևաց նում, վե րա կանգ նում և 
ավե լի ներ դաշ նակ է դարձ նում 
մի ջա վայ րը, այլև ներշն չում, քա
ջա լե րում և աշ խու ժաց նում է մաս
նա գե տին՝ մե ծաց նե լով նրա՝ աշ
խա տան քից բա վա րար վա ծու թյան 
մա կար դա կը և այդ պի սով բարձ
րաց նե լով մո տի վա ցիայի և հանձ
նա ռու թյան մա կար դա կը։
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հիմ քում մաս նա գե տի նկատ մամբ հար գան քը, հե տաքրք րու թյունն ու էմ պա-

տիան լի նեն։ Ինչ պես քն նար կել ենք ավե լի վաղ, եթե վար չա կան և կր թա կան 

սու պեր վի զիան իրա կա նաց վում են ար դյու նա վետորեն, ապա դրանք աջակ-

ցային նշա նա կու թյուն են ստա նում։ 

Ա ջակ ցային սու պեր վի զիայի մա սին խո սե լիս կար ևոր է ան դրա դառ նալ 

հու զա կան այր ման եր ևույ թին, քա նի որ ար դյու նա վետ աջակ ցային սու պեր-

վի զիայի իրա կա նա ցու մը նախ և առաջ են թադ րում է հու զա կան այր ման վե-

րա բե րյալ ան հրա ժեշտ գի տե լիք նե րի տի րա պե տում։ Անդ րա դառ նանք հու-

զա կան այր ման հա մախ տա նի շին։

« Հու զա կան այր ման հա մախ տա նի շի» էու թյու նը սո ցիալա կան աշ

խա տան քում: Սո ցիալա կան ծա ռա յու թյուն նե րի շա հա ռու նե րը մար դիկ են, 

որոնք չեն կա րո ղա նում ինք նու րույն լու ծել իրենց հիմ նախն դիր նե րը, կա րիք 

ու նեն կողմ նա կի, մաս նա գի տա կան օգ նու թյան, որը նրանք ակն կա լում են 

սո ցիալա կան աշ խա տող նե րից: Շա հա ռու ի կյան քի կար ևոր հիմ նախն դիր-

նե րը լու ծե լու պա տաս խա նատ վու թյու նը մաս նա գե տի մոտ բարձ րաց նում է 

հու զա կան ծան րա բեռն վա ծու թյան մա կար դա կը, հատ կա պես, որ նրանք հա-

ճախ դժ վա րու թյուն ներ են ու նե նում՝ կապ ված ար տա քին ռե սուրս նե րի հայ-

թայթ ման հետ: 

 Բա ցի հիմ նախն դիր նե րի լուծ ման հա մար ան հրա ժեշտ ռե սուրս նե րի սղու-

թյու նից՝ հա ճախ դժ վար է նաև աշ խա տան քը այդ հիմ նախն դիր նե րի կրող նե-

րի, այս պես կոչ ված, «դժ վա րին» շա հա ռու նե րի, որոնց հետ շփու մը մաս նա-

գե տից պա հան ջում է հա տուկ լար վա ծու թյուն: Դրանց թվին կա րող ենք դա-

սել բա ցա սա կան և ագ րե սիվ տրա մադր ված շա հա ռու նե րին, որոնք գտնում 

են, որ «ի րա վունք ու նեն ստա նա լու ավե լին, քան սո ցիալա կան աշ խա տո ղը 

կա րող է տալ»: Սրանք «ք րո նիկ» շա հա ռու ներ են, որոնք անընդ հատ պա-

հան ջում են ու շադ րու թյուն, ի վի ճա կի չեն լռել, ինչ պես նաև հանդիպում են 

ան տար բեր ու պա սիվ շա հա ռու նե րը, չնա յած շա րու նա կա բար գտն վում են 

չբա վա րար վող կա րիք նե րի ճնշ ման ներ քո, այ նու ա մե նայ նիվ ցան կա ցած 

խնդ րի դեպ քում գնում են վեր ջի նիս կար ևո րու թյուն չտա լու և ան տար բե րու-

թյան դրս ևոր ման ճա նա պար հով։

Ն մա նա տիպ մարդ կանց հետ աշ խա տան քում սո ցիալա կան աշ խա-

տող նե րի հա մար դժ վար է ստա նալ փո խա դարձ կապ և դրա կան վե րա բեր-

մունք, որը թույլ կտա պա հել մաս նա գի տա կան աշ խա տան քի ար դյու նա վե-

տու թյու նը: Օբյեկ տիվ ար դյու նա վե տու թյու նը նույն պես գրե թե բա ցա կա յում 

է, երբ սո ցիալա կան աշ խա տո ղի շա հա ռուն ալ կո հո լային կախ վա ծու թյան 

հա մախ տա նիշ կամ թմ րա նյու թե րից կախ վա ծու թյուն, հո գե կան և մտա վոր 
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առող ջա կան խն դիր ներ ու նե ցող մարդն է կամ էլ թեր մի նալ հի վան դը: Հենց 

նմա նա տիպ իրա վի ճակ ներն են մաս նա գետ նե րին հան գեց նում հու զա կան 

այր ման21:

«Հու զա կան այ րում» տեր մի նը օգ տա գործ վել է՝ նկա րագ րե լու հա մար 

որո շա կի ժա մա նա կա հատ վա ծում աշ խա տող նե րի ու նե ցած լար ված սթ րես-

նե րը և դրանց հաղ թա հար ման հա մար աջակ ցու թյան պա կա սը: Սթ րե սի աղ-

բյուր են այն բո լոր դաշ տե րը, որոն ցում աշ խա տող նե րը դեպ քե րի բնա կան 

ազ դե ցու թյու նից և շա հա ռու ի կյան քում գո յու թյուն ու նե ցող հույ զե րից «ապ-

րում են» հու զա կան այր ման բարձր սանդ ղակ նե րի ազ դե ցու թյու նը: Դեպ քի 

վար ման ըն թաց քում շա հա ռու ի մա հը, սե ռա կան և հո գե բա նա կան բռ նու-

թյան փոր ձը, սու ի ցի դալ վարք ցու ցա բե րե լու հան գա ման քը և աշ խա տան քը 

ՁԻԱՀ-ով վա րակ ված մարդ կանց հետ կա րող են հան գեց նել հու զա կան այր-

ման հա մախ տա նի շի առա ջաց մա նը22:

« Հու զա կան այր ման հա մախ տա նիշ» տեր մինն առա ջին ան գամ օգ տա-

գործ վել է 1974 թ. -ի ն ամե րի կա ցի հո գե բույժ Խ. Ջ. Ֆրեյ դեն բեր գե րի կող մից: 

Նշված տերմինը սահ ման վում է որ պես մաս նա գի տա կան ոլոր տում առա ջա-

ցող ֆի զի կա կան, հու զա կան և մտա վոր հյուծ վա ծու թյան վի ճակ: Բնու թագր-

վում է ֆի զի կա կան և հու զա կան հոգ նա ծու թյան և մե կու սաց ման, մաս նա գի-

տա կան ոլոր տում ոչ կոմ պե տեն տու թյան զգաց մամբ, աշ խա տան քային և 

ան ձնա կան կյան քում ան հա ջո ղու թյուն նե րի առա կա յու թյամբ, աշ խա տան-

քային ան բա վա րար վա ծու թյամբ, ինչ պես նաև շա հա ռու նե րի հետ ոչ մար-

դա սի րա կան (հու մա նի տար) փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի հաս տատ մամբ23:

«Հու զա կան այ րում» տեր մի նը նա խա պես օգ տա գործ վում էր՝ ար տա հայ-

տե լու ու ժաս պա ռու թյան վի ճա կը, եր բեմն նաև ան հար մար վո ղա կա նու թյան 

(դե զա դապ տա ցիա) զգա ցու մը աշ խա տան քի նկատ մամբ` կապ ված չա փա-

զանց ծան րա բեռն վա ծու թյան և ոչ ադեկ վատ մի ջանձ նային հա րա բե րու-

թյուն նե րի հաս տատ ման հետ: Մար դիկ սո վո րա բար աշ խա տան քը սկ սում են 

մեծ եռան դով, հե տաքրք րու թյամբ: Եր կար ժա մա նակ օգ նե լով մարդ կանց` 

նրանք սկ սում են հիաս թափ վել, և նրանց չի հա ջող վում հաս նել ակն կալ վող 

ար դյու նա վե տու թյա նը: Այս պի սի աշ խա տան քը ու ղեկց վում է չա փա զանց 

մեծ հո գե կան էներ գիայի կորս տով, հանգեցնում է հո գե ֆի զիոլո գիական հոգ-

21 Տե՛ս А. А. Козлов, Социальная работа: введение в профессиональную деятельность, М.: 
КНОРУС, 2005, էջ 250-251:
22 Տե՛ս M. Soderfeld, B. Soderfeld, L. E. Warg (1995), Burnout in Social work, USA, էջ 259:

23 Տե՛ս Словарь-справочник по социальной работе / Под. ред. Е. И. Холостовой., М. Юрист, 
2000, էջ 300:
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նա ծու թյան և հու զա կան հյուծ վա ծու թյան: 

Գո յու թյուն ու նեն «հու զա կան այր ման հա մախ տա նի շը» մեկ նա բա նող 

տար բեր տե սու թյուն ներ: 

1980 թ. -ին Ֆրեյ դեն բեր գե րի և Ռի չել սո նի հիմ նած դպ րո ցի օգ նու թյամբ 

սկիզբ դր վեց այր ման գի տա կա նո րեն հիմ նա վոր ված չափ մա նը: 1981 թ. -ին 

լույս տե սավ Պայ նե սի, Արոն սո նի և Քեֆ րիի «Այ րում՝ ան ձնային աճի սպա-

ռում» աշ խա տու թյու նը, որ տեղ այ րու մը նկա րագր վում էր որ պես հու զա կան, 

ֆի զի կա կան և մտա վոր հյուծ վա ծու թյուն, որն ու ղեկց վում է բա ցա սա կան 

հա րա բե րու թյուն նե րով մարդ կանց հետ, աշ խա տան քում և առ հա սա րակ 

կյան քում: Այ րու մը չա փե լու հա մար մշակ վել է հա տուկ սանդ ղակ, որն ան-

վան վեց սպառ ման սանդ ղակ: Ար դյուն քում պարզ դար ձավ, որ «ս պառ ման» 

հայե ցա կար գը ավե լի լայն է, քան հու զա կան այ րու մը և վե րա բե րում է կյան-

քի բո լոր իրա վի ճակ նե րին: 

Ա վե լի ամ բող ջա կան և հս տակ կա ռուց վածք ու նի Մաս լա չի կող մից մշակ-

ված այր ման եռա չափ մո դե լը. այս տեղ շեշ տը դր վում է այր ման առա ջաց-

ման սո ցիալ-հո գե բա նա կան հա մա տեքս տի վրա, և դի տարկ ման առար կան 

ան հա տա կան բնու թագ րիչ նե րի և մի ջա վայ րային գոր ծոն նե րի միջև փոխ հա-

րա բե րու թյուն ներն են: 

1981 թ. -ին լույս տե սավ հար ցա շար (Maslach burnout inventory), որը մեծ 

ճա նա չում գտավ հե տա զո տող նե րի շր ջա նում: Այն պա րու նա կում էր 22 հար-

ցեր, որոնք թույլ էին տա լիս գնա հա տել այր ման եր ևույ թը երեք չա փա նիշ-

նե րով` հու զա կան հյուծ վա ծու թյուն, ապաանձ նա կա նա ցում (դե պեր սո նա լա-

կա նա ցում), մաս նա գի տա կան հա ջո ղու թյան նվա զում:

 Հու զա կան հյուծ վա ծու թյուն: Ախ տան շան ներն են հու զա կան տո նու սի 

նվա զու մը, դեպ րե սիայի առա ջա ցու մը, շր ջա պա տող նե րի նկատ մամբ հե

տաքրք րու թյուն նե րի կո րուս տը: Հու զա կան հյուծ վա ծու թյու նից տա ռա պող-

նե րին թվում է, թե իրենք չու նեն բա վա կա նա չափ էներ գիա` հա ջորդ օրը շա-

հա ռու ի հետ հան դիպ ման հա մար: Մեր իրա կա նու թյան մեջ հա ճախ կա րե լի 

է հան դի պել մաս նա գետ նե րի, որոնք կորց րել են հա վա տը իրենց կա տա րած 

աշ խա տան քի իմաս տի հան դեպ և որ ևէ բա րե փոխ ման, փո փո խու թյուն նե րի 

չեն հա վա տում։ 

Ա պաանձ նա կա նա ցում: Դրս ևոր վում է դե ֆոր մա ցիայով այլ մարդ կանց 

հետ հա րա բե րու թյուն նե րում: Սո ցիալա կան աշ խա տող նե րը այս փու լում 

հակ ված են պի տա կա վո րե լու իրենց շա հա ռու նե րին, ըն դու նե լու նրանց ավե-

լի շուտ որ պես ան կեն դան առար կա նե րի, քան որ պես մարդ կանց, որոնք ձա-
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խո ղում նե րից են հանդիպել և ու նեն իրենց օգ նու թյան կա րի քը24:

 Մաս նա գի տա կան հա ջո ղու թյան նվա զում: Առա ջա նում է ավե լորդ ինք-

նաքն նա դա տու թյուն հատ կա պես մարդ կանց օգ նե լու հար ցում սե փա կան 

հնա րա վո րու թյուն նե րի նկատ մամբ, ինք նագ նա հա տա կա նի և աշ խա տան քի 

ար դյու նա վե տու թյան նվա զում25: Կա րե լի է հան դի պել նաև հա կա ռակ եր ևույ-

թին՝ շա հա ռու ի հար ցե րը այն քան հաս կա նա լի են, պարզ ու հա սա րակ («Ես 

դա կա րող եմ անել, ինչ պես «եր կու սին գու մա րած եր կու»), որը նշա նա կում է, 

որ հար ցե րը պրի մի տի վաց նե լու մի ջո ցով մերժ վում է խո րու թյամբ քն նար կե-

լու ան հրա ժեշ տու թյու նը։ Տա րած ված է նաև այլ խն դիր. «Ես ամեն ինչ կա րող 

եմ, պար զա պես ռե սուրս ներ չկան ձեռ քիս տակ»՝ մո ռա նա լով, որ ին քը՝ մաս-

նա գե տը, թե՛ ռե սուրս է և թե՛ ծա ռա յու թյուն՝ «մարդ-ծա ռա յու թյուն»։ 

Հու զա կան այր ման այս մո դե լը հնա րա վո րինս ամ բող ջու թյամբ նկա րագ-

րում է այր ման հո գե բա նա կան դրս ևո րու մը՝ առանց մատ նան շե լու մաս նա-

գե տի ֆի զի կա կան ինք նազ գա ցո ղու թյան բա ցա սա կան դի նա մի կան: Միև-

նույն ժա մա նակ այլ հե ղի նակ ներ ան դրա դառ նում են ինք նազ գա ցո ղու թյան 

այն պի սի դրս ևո րում նե րի, ինչ պի սիք են՝ գլ խա ցա վե րը, քնի խան գա րում նե րը, 

քրո նիկ հոգ նա ծու թյու նը, ֆի զի կա կան հյուծ վա ծու թյու նը: 

Ըստ Մաս լա չի և Ջեք սո նի` այ րու մը հա ջոր դա կան շա րու նա կա կան գոր-

ծըն թաց է, որի շր ջա նակ նե րում մի եր ևույ թի ծա գու մը հան գեց նում է մյու սի 

զար գաց մա նը: 

Մաս լա չի և Ջեք սո նի կար ծի քով՝ մաս նա գետ նե րի մոտ նախ նա կան փու-

լում առա ջա նում է հու զա կան հյուծ վա ծու թյուն, ինչը հանգեցնում է դե պեր-

սո նա լա կա նաց ման զար գաց ման, այդ ժա մա նակ նրան ցից ան կախ նվա զում 

են մաս նա գի տա կան հա ջո ղու թյուն նե րը՝ որ պես հետ ևանք։

 Մեկ այլ մո դե լի հե ղի նակ Գո լեմ բիևս կին կար ծում է, որ այր ման դի նա մի-

կա յում ապաանձ նա կա նա ցու մը առա ջին տե ղում է, իսկ հու զա կան հյուծ վա-

ծու թյու նը` ածան ցյալ26:

Այր ման ևս մեկ տա րած ված մո դել է Էդ վի չի և Բրոդս կիի մո դե լը: Ըստ այդ 

մոդելի՝ հա մախ տա նի շի զար գաց ման մեջ առանձ նաց վում են 4 կե տեր:

24 Ներկայումս գործող սոցիալական ծառայությունների աշխատակիցներից շատ հաճախ 
կարելի է լսել զանազան որակումներ շահառուների մասին, դա է պատճառը, որ աշխատանքը 
ծառայությունում ոչ թե ուղղված է մարդկանց, այլ բավարարում է աշխատանք՝ աշխատող 
լինելու, զբաղված լինելու համար, և պարզապես այդ աշխատանքը կտրված է շահառուներից 
և նրանց դիտարկում է որպես աշխատանքի օբյեկտը, ոչ թե սուբյեկտը։ 

25 Տե՛ս Энциклопедия социальной работы: в 3 т., М.: Центр общечеловеческих ценностей, 
1993, էջ 158-159։
26 Տե՛ս Г. А. Макарова, Синдром эмоционального выгорания, 2013, էջ 36։ 
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Ոգ ևո րու թյուն: Այս դեպ քում մաս նա գե տը չա փից շատ է գնա հա տում իր 

աշ խա տան քը, ակ տի վո րեն աշ խա տում է և ակն կա լում բո լոր շա հա ռու նե րի 

հետ հա ջո ղու թյուն նե րի հաս նե լը` առանց բա ցա ռու թյան: Այս փու լում շա հա-

ռու ի և մաս նա գե տի միջև տե ղի է ու նե նում գեր նույ նա կա նա ցում: Հիմ նա կան 

խն դիրն այս տեղ աշ խա տան քի նկատ մամբ իրա կան հա յացք նե րի ձևա վոր-

ման մեջ է: Անհ րա ժեշտ է սո վո րել պահ պա նել սահ ման ված տա րա ծու թյու նը 

շա հա ռու նե րի հետ աշ խա տան քում: 

Աշ խա տան քի նկատ մամբ հե տաքրք րու թյան կո րուստ: Աշ խա տան քը 

դա դա րում է «գ րա վիչ» լի նե լուց: Այս տեղ առա ջա նում է էք զիս տեն ցիալ պա-

հանջ մունք նե րի ան բա վա րար վա ծու թյուն (ու նե նալ ան ձնա կա նի, ըն տա նի քի 

և ըն կեր նե րի հա մար ավե լի շատ ազատ ժա մա նակ և այլն):

Ֆ րուստ րա ցիա (հիաս թա փու թյուն, հու զա կան խան գա րում): Սա բնու-

թագր վում է հա կա կա ռու ցո ղա կան էներ գիայով` հրա ժա րում կամ տար բեր 

պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով խու սա փել հանձ նա րա րա կան նե րի կա տա րու-

մից, դի տարկ վում է ակ տի վու թյան պա կաս: Վե րա կանգն ման հա մար ան-

հրա ժեշտ է աջակ ցու թյան և հու զա կան օգ նու թյան ցու ցա բե րում: 

Ա պա տիա (ան տար բե րու թյուն): Բնու թագր վում է բա րո յա կան և էթի կա-

կան ան տար բե րու թյամբ, աշ խա տան քային հանձ նա րա րու թյուն նե րի ֆոր-

մալ կա տար մամբ, շա հա ռո ւի հետ շփ ման խու սափ մամբ: Այս տեղ ան հրա-

ժեշտ է բազ մա կող մա նի օգ նու թյուն ցու ցա բե րել. ի լրումն մաս նա գի տա կա նի՝ 

կա րիք կա նաև ըն տա նի քի, ըն կեր նե րի և գոր ծըն կեր նե րի աջակ ցու թյան, բո-

լոր հայտ նի և առ կա ռե սուրս նե րի ակ տի վաց ման27:

Հու զա կան այր ման ար դյուն քում ան ձի մոտ կա րող են առա ջա նալ սո

ցիալհո գե բա նա կան հետևյալ հետ ևանք նե րը.

•	  սո ցիալ-հո գե բա նա կան սպառ վա ծու թյուն,

•	  հույ զե րի բռն կում կամ մա րում,

•	  կոնֆ լիկ տե լու հակ վա ծու թյուն,

•	  հո գե բա նա կան և ֆի զի կա կան հոգ նա ծու թյուն, 

•	 աս տե նի զա ցիա` կեն սա կան տո նու սի ան կում,

•	  հո գե մարմ նա կան հետ ևանք ներ` գլ խա ցա վեր, սրտ խառ նոց, փըս-

խում ներ և այլն,

•	  դեպ րե սիվ (ը նկճ ված) վի ճակ նե րի զար գա ցում,

•	 ք րո նիկ հոգ նա ծու թյուն, 

•	 ինք նագ նա հա տա կա նի ան կում, 

27 А. А. Козлов, Социальная работа: введение в профессиональную деятельность, М.: 
КНОРУС, 2005., с. 255-258.
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•	 ար ժե քային կողմ նո րոշ ման կո րուստ,

•	  կա տար վող աշ խա տան քի անի մաս տու թյան և սե փա կան ան ձի ան-

պետ քու թյան զգա ցում,

•	  մաս նա գի տա կան նվա ճում նե րի ան տե սում,

•	  բա ցա սա կան վե րա բեր մունք ան ձին շր ջա պա տող նե րի նկատ մամբ, 

•	 աշ խա տու նա կու թյան ան կում,

•	 խն դիր նե րից շեղ վե լու ան կա րո ղու թյուն,

•	  հի շո ղու թյան կո րուստ ներ, կենտ րո նաց վա ծու թյան բա ցա կա յու թյուն,

•	  հե ռան կար նե րի բա ցա կա յու թյան և ապա գայի հան դեպ անո րո շու-

թյան զգա ցում։ 

Այս պի սի իրա վի ճա կում հայտն ված ան հա տը հաս կա նում է, որ այլևս 

չի կա րող «այս պես ապ րել», այլևս հնա րա վո րու թյուն և ցան կու թյուն չու նի 

իրա գոր ծե լու այն գոր ծա ռույթ նե րը, որոնք նախ կի նում իրա կա նաց նում էր 

և պա տաս խա նա տու լի նելու նախկին աշ խա տանք նե րի հա մար: Ան հա տը 

«կոտր վում» է հո գե բա նա կան և ֆի զի կա կան հոգ նա ծու թյան պատ ճա ռով` 

դառ նա լով ան տար բեր և գի տակ ցե լով, որ սպառ վել է թե՛ հո գե պես, թե՛ ֆի զի-

կա պես28:

Հու զա կան այ րու մը դի նա միկ գոր ծըն թաց է և ի հայտ է գա լիս փու լային 

որո շա կի հա ջոր դա կա նու թյամբ: Որոշ տե սա բան ներ (Ս պանյոլ և Կա պու տո) 

առանձ նաց նում են հու զա կան այր ման երեք հիմ նա կան փու լեր: 

1. Ա ռա ջին փու լը հա մե մա տա բար թեթև շր ջանն է, որի դեպ քում մաս-

նա գի տա կան մի ջամ տու թյու նը (առա ջին հեր թին աջակ ցող սու պեր վի զիան) 

կա րող է բա վա կա նին ար դյու նա վետ ազ դե ցու թյուն ու նե նալ դրա կան փո փո-

խու թյուն նե րի առու մով: Առա ջին փու լում գե րակշ ռում են ֆի զի կա կան ախ

տան շան նե րը, որոնք սկզբ նա կան շր ջա նում ոչ թե մշ տա պես դրս ևոր վում են, 

այլ առա ջա նում են ժա մա նակ առ ժա մա նակ: Առա ջին փու լում մաս նա գե տը 

կա րող է ու նե նալ նաև կա տա րած գոր ծի անա վար տու թյան զգա ցում: Նա 

կա րող է գոր ծի մի մա սը տե ղա փո խել ոչ աշ խա տան քային կյան քի տար բեր 

ոլորտ ներ (o րի նակ` ըն տա նիք), բայց միև նույն է, այդ զգա ցու մը չի վե րա նա: 

2. Հու զա կան այր ման երկ րորդ փու լը հո գե բա նա կան և վար քային 

ախ տան շան նե րի ակ տի վաց ման փուլն է, որն ավե լի լուրջ հետ ևանք ներ է 

առա ջաց նում` ավե լի բար դաց նե լով մաս նա գե տի վի ճա կը: Այր ման ամե նա-

լուրջ դրս ևո րու մը այս փու լում մաս նա գե տի մոտ առա ջա ցող ռի գի դու թյունն է 

(ան տար բե րու թյուն, երբ մաս նա գե տը դա դա րում է պա տաս խա նա տու որո-

շում ներ կա յաց նել, երբ նվա զում է նրա աշ խա տան քի որա կը): Բա ցի այդ՝ 

28 Տե՛ս Г. А. Макарова,  Синдром эмоционального выгорания, 2013, էջ 15:
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այր ման այս փու լում գտն վող մաս նա գե տը սկ սում է խու սա փել ան մի ջա պես 

շա հա ռո ւի հետ աշ խա տան քից և ավե լի շատ ժա մա նակ տրա մադ րել գրա-

ռում նե րին, փաս տաթղ թային աշ խա տան քին: Շա հա ռուն դա դա րում է նշա-

նա կու թյուն ու նե նալ մաս նա գե տի հա մար: Սա կայն կա րող է տե ղի ու նե նալ 

նաև ճիշտ հա կա ռա կը` որ ևէ շա հա ռու ի գեր կար ևո րու մը, երբ մաս նա գե տը 

սկ սում է գերխ նամք ապա հո վել շա հա ռու ի հա մար` դրա նով իսկ խախ տե լով 

սո ցիալա կան աշ խա տան քում կար ևոր հա մար վող շա հա ռու ի ակ տի վաց ման 

սկզ բուն քը: 

3. Եր րորդ փու լը, շա տե րի կար ծի քով, այր ման ան շր ջե լի փուլն է, որում 

ֆի զի կա կան, վար քային և հո գե բա նա կան ախ տան շան նե րը դրս ևոր վում 

են միասին: Բա վա կա նին մեծ է հո գե ֆի զիոլո գիական հի վան դու թյուն նե-

րի առա ջաց ման հա վա նա կա նու թյու նը: Կյան քը մաս նա գետ նե րին սկ սում է 

թվալ ան կա ռա վա րե լի, առա ջա նում են անօգ նա կա նու թյան և անօգ տա կա-

րու թյան զգա ցում ներ: Այլ կերպ ասած՝ աշ խա տան քային գոր ծու նեու թյան 

շր ջա նակ նե րում առա ջա ցած հի վան դա գին այս պի սի ախ տան շան նե րը ար-

դեն այս շր ջա նում տա րած վում են մաս նա գե տի կյան քի բո լոր ոլորտ նե րի 

վրա: Փաս տո րեն՝ հու զա կան այր ման հա մախ տա նի շը օգ նող մաս նա գե տին՝ 

(տվյալ դեպ քում սո ցիալա կան աշ խա տո ղին) վե րա ծում է սու պեր վի զո րի 

շա հա ռու ի:

 Հու զա կան այր ման ռիս կային գոր ծոն նե րը.  հու զա կան այր ման հա-

մախ տա նի շը հան դի պում է այն մաս նա գի տու թյուն նե րում, որ տեղ կա ան մի-

ջա կան շփում շա հա ռու նե րի հետ, այլ խոս քով` աշ խա տան քային «սուբյեկտ-

սուբյեկտ» հա րա բե րու թյուն նե րում:

 Հու զա կան այր ման ռիս կային գոր ծոն նե րը կա րե լի է դա սա կար գել եր կու 

խմ բի:

1.  Սուբյեկ տիվ՝ ան հա տա կան, երբ պատ ճառ են հան դի սա նում ան ձնային 

առանձ նա հատ կու թյուն նե րը՝ տա րի քը, սե ռը, հա մոզ մունք նե րը, հո գե բա նա-

կան սե փա կան պաշտ պան վա ծու թյան հա մար ան ձի մշա կած մի ջոց ներն ու 

մե խա նիզմ նե րը, աշ խա տա կազ մի հետ ու նե ցած փոխ հա րա բե րու թյուն նե-

րը: Այս շար քին կա րե լի է դա սել նաև մաս նա գի տա կան գոր ծու նեու թյու նից 

բարձր ակն կա լիք նե րը, բա րո յա կան սկզ բունք նե րին նվիր վա ծու թյան բարձր 

մա կար դա կը, որ ևէ խնդ րանք մեր ժե լու անըն դու նա կու թյու նը և այլն: 

Օբյեկ տիվ՝ իրա վի ճա կային, երբ պատ ճառ ներն ան մի ջա կա նո րեն կապ

ված են ծա ռա յու թյուն ներ տրա մադ րե լու պար տա կա նու թյուն նե րին: Օրի-

նակ՝ մաս նա գի տա կան ծան րա բեռն վա ծու թյան մե ծա ցում, պաշ տո նա կան 

պար տա կա նու թյուն նե րի ոչ ճիշտ ըն կա լում, սո ցիալա կան և հո գե բա նա կան 
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աջակ ցու թյան հա մար ժեք տրա մադ րում և այլն։ 

Ո րոշ տե սա բան նե րի մոտ կա րե լի է հան դի պել հու զա կան այր ման հասց-

նող ռիս կային գոր ծոն նե րի նաև այս պի սի դա սա կարգ ման.

•	 անձ նային,

•	  դե րային, 

•	 կազ մա կեր պչա կան:

Անձ նային գոր ծո նը կա րե լի է նույ նաց նել վե րոն շյալ սուբյեկ տիվ գոր ծոն-

նե րի հետ, կազ մա կեր պչա կա նը` օբյեկ տիվ գոր ծոն նե րի հետ, իսկ դե րային 

գոր ծո նը առ կա է այն ժա մա նակ, երբ մաս նա գե տի մոտ առաջ է գա լիս դե-

րային ապա կողմ նո րո շում, սո ցիալա կան աշ խա տո ղը հս տակ չի կա րո ղա-

նում սահ մա նել իր պար տա կա նու թյուն նե րը, և հա ճախ սո ցիալա կան աշ-

խա տո ղի և այլ մաս նա գետ նե րի գոր ծա ռույթ նե րը կազ մա կեր պու թյու նում 

հս տակորեն տա րան ջատ ված չեն լի նում:

Ո րոշ տե սա բան ներ առա վել կար ևո րում են ան ձնային գոր ծո նը, սա կայն 

իրա վի ճա կային մո տեց ման տե սա բան նե րը հան գել են այն եզ րա կա ցու թյան, 

որ հու զա կան այր ման հա մախ տա նի շի առա ջաց ման գոր ծում շատ ավե լի 

կար ևոր դեր են խա ղում մի ջա վայ րային գոր ծոն նե րը (աշ խա տան քային մի-

ջա վայր, հա մա գոր ծակ ցու թյուն)29:

Հու զա կան այր ման հա մախ տա նի շը մաս նա գետ նե րի մոտ առաջ է գա-

լիս որո շա կի գոր ծոն նե րի առ կա յու թյան դեպ քում, որոնք նպաս տում են դրա 

զար գաց մա նը: Այդ գոր ծո նե րի թվին կա րե լի է դա սել հետ ևյալ նե րը.

•	  մաս նա գի տա կան կոմ պե տեն տու թյան (ի րա վա սու թյուն) ոչ բա վա-

րար սահ ման նե րը,

•	  պար տա կա նու թյու նե րի շր ջա նա կի ոչ հս տակ տա րան ջա տու մը, 

•	 աշ խա տան քային ծան րա բեռն վա ծու թյու նը,

•	  հիմ նախն դիր նե րի լուծ ման կար ևո րու մը՝ առանց խոր քային, պատ-

ճա ռա հետ ևան քային գոր ծոն նե րի կար ևոր ման, 

•	 շա հա ռու նե րին աջակ ցու թյուն տրա մադ րե լու բար դու թյու նը,

•	 տ վյալ մաս նա գի տու թյան, ինչ պես նաև կազ մա կեր պու թյան/ ծա ռա-

յու թյան ցածր իմի ջը հա սա րա կու թյու նում, 

•	 աշ խա տան քի դի մաց ցածր վար ձատ րու թյու նը,

•	  նույն ոճով կա տար վող եր կա րատև աշ խա տան քը։

 Վեր ևում թվարկ ված նե րը բո լո րը շատ ազ դե ցիկ գոր ծոն ներ են մաս նա գե-

29 Տե՛ս Словарь-справочник по социальной работе / Под. ред. Е. И. Холостовой, М.: Юрист, 
2000, էջ 300-301:
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տի հա մար, և դրանց ազ դե ցու թյան եր կա րատև բնույ թը նրան կանգ նեց նում է 

մաս նա գի տա կան լուրջ վտանգ նե րի առջև։ Դրանք «բա րեն պաստ պայ ման-

ներ են», որ տեղ հու զա կան այր ման հա մախ տա նի շի առա ջա ցու մը առաջ-

նային հա վա նա կան վտան գն է, իսկ դրանց ան տես ման դեպ քում սպաս վում 

են բազ մա թիվ խո չըն դոտ ներ ոչ միայն աշ խա տան քային պրակ տի կա յում, 

այլև ան ձնա կան կյան քում: 

 Հու զա կան այր ման հաղ թա հա րու մը : Ու սում նա սի րու թյուն ներն այն մա-

սին, թե սո ցիալա կան ծա ռա յու թյուն նե րի մաս նա գետ նե րը հու զա կան այ րու-

մը հաղ թա հա րե լու ինչ պի սի մե խա նիզմ ներ են կի րա ռում, ցույց են տա լիս, որ 

ի վեր ջո դա իրա կա նաց վում է եր կու հիմ նա կան եղա նա կով՝ մաս նա գի տա-

կան կոմ պե տեն տու թյան բարձ րա ցում և հու զա կան աջակ ցու թյուն։ 

Սու պեր վի զիայի շր ջա նակ նե րում «հու զա կան այր ման» կամ այլ տեսակի 

սթ րես նե րի հաղ թա հար ման նպա տա կով կի րառ վում է աջակ ցային սու պեր-

վի զիայի մե թո դը՝ մի ջամ տու թյուն նե րի հետ ևյալ շար քով՝ 

1) սթ րե սի ու լար վա ծու թյան կան խար գե լում, 

2) աշ խա տո ղի հե ռա ցում սթ րե սի աղ բյու րից, 

3) սթ րե սոր նե րի ազ դե ցու թյան կր ճա տում, 

4) աշ խա տող նե րի հար մա րում սթ րես նե րին։

Սթ րե սի կան խար գե լում: Հու զա կան այր ման առա ջաց ման հա վա նա կա-

նու թյու նը նվա զում է այն դեպ քե րում, երբ սու պեր վի զո րի կող մից վար չա կան 

սու պեր վի զիայի գոր ծա ռույ թը կա տար վում է ար դյու նա վե տո րեն։ Սա թույլ է 

տա լիս ան ձնա կազ մի ընտ րու թյու նը կազ մա կեր պել այն պես, որ  աշ խա տողն 

ու վեր ջի նիս կող մից կա տար վող աշ խա տան քը լա վա գույնս հա մա պա տաս-

խա նեն մի մյանց։ 

Աշ խա տան քի մա սին ճշգ րիտ տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րու մը դի մո-

ղին հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ավե լի օբյեկ տիվ որո շում կա յաց նելու այն 

մա սին, թե ինչ պի սի աշ խա տանքն է լա վա գույնս հա մա պա տաս խա նում իր 

կա րիք նե րին և սպա սում նե րին։ 

Սա կայն ճշգ րիտ օբյեկ տիվ տե ղե կատ վու թյունն աշ խա տան քի մա սին 

օգ տա կար է նաև նրանց հա մար, ով քեր հա մա ձայն են կա տա րել աշ խա-

տան քը։ Աշ խա տան քի էու թյան հս տակ մեկ նա բան ման պա րա գա յում նվա-

զա գույ նի է հասց վում պրակ տի կա յում աշ խա տող նե րի մոտ հիաս թա փու-

թյան և շփոթ մուն քի զգա ցում նե րի առա ջաց ման հա վա նա կա նու թյու նը։

 Սո վո րա բար աշ խա տա կից նե րը երկմ տում են այն դեպ քե րում, երբ կա-

րիք կա հայտ նելու բռ նու թյան կամ բռ նու թյան ռիս կի մա սին, քա նի որ դա 
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կա րող է շա հա ռու ի հետ փո խազ դե ցու թյան շր ջա նակ նե րում իրենց կող մից 

կա տար ված սխալ դիտ վել։ Նրանք մտա հոգ վում են, որ իրենց կող մից կա-

տար ված քայ լե րը կա րող են ձանձ րաց նել, վր դով վեց նել կամ էլ հիաս թա փեց-

նել իրենց շա հա ռու նե րին։ Հետ ևա բար սու պեր վի զոր նե րը կա րիք ու նեն օգ-

նելու սու պեր վի զիա ստա ցող մաս նա գետ նե րին ավե լի վս տահ զգալ և խո սել 

նման դեպ քե րի մա սին։ Ի լրումն սրան՝ սու պեր վի զո րի պար տա կա նու թյուն-

նե րի մեջ է մտնում օգ նել սու պեր վի զիա ստա ցող մաս նա գե տին ճա նա չել 

վտան գի ազ դան շան ներն ու իմա նալ բռ նու թյան դեպ քե րին ար ձա գանք ման 

եղա նակ նե րը։

 Հե ռա ցում սթ րե սի աղ բյու րից: Ազ դե ցու թյուն գոր ծե լով աշ խա տո ղի վրա 

կամ աշ խա տո ղին ժա մա նա կա վո րա պես հե ռաց նե լով սթ րե սային իրա վի ճա-

կից՝ սու պեր վի զո րը կա րող է նպաս տել սթ րե սի մեղ մաց մա նը։ Սթ րե սի մեղ-

մաց մա նը կա րե լի է նպաս տել նաև աշ խա տո ղի աշ խա տան քային ծան րա-

բեռն վա ծու թյան՝ դեպ քե րի ծա վա լի կր ճատ ման կամ բարդ դեպ քե րից ժա մա-

նա կա վոր դա դա րի ապա հով ման մի ջո ցով։

 Մաս նակ ցու թյու նը գի տա ժո ղով նե րին, վե րա պատ րաս տում նե րին ոչ 

միայն ապա հո վում է շա րու նա կա կան զար գա ցումը ու խթա նում ան ձնա կան 

կա պե րի ձևա վո րու մը, այլ նաև թույլ է տա լիս աշ խա տո ղին կտր վել իր առօ-

րյա-գ րա սե նյա կային գոր ծու նեու թյու նից և «թարմ շունչ» ստա նալ։ 

Առ կա լար վա ծու թյու նը թու լաց նող մի ջոց ներ են նաև ընդ մի ջում նե րը, 

հանգս տյան օր կամ ար ձա կուրդ տա լը այն քան ժա մա նա կով, մինչև որ մաս-

նա գե տի մոտ կվե րա կանգն վեն ինք նա վե րահս կո ղու թյան և ինք նա կա ռա-

վար ման հմ տու թյուն նե րը։ 

Սթ րե սոր նե րի ազ դե ցու թյան կր ճա տում: Աշ խա տան քի կազ մա կերպ-

ման ըն թաց քում ստեղ ծա գոր ծա կան և ճկուն մո տե ցում նե րի կի րա ռու մը, 

ծանր դեպ քե րի պա րա գա յում աշ խա տան քի բա ժա նու մը, ըստ էու թյան, հենց 

սթ րե սի մեղ մաց ման ռազ մա վա րու թյուն ներ են։ Սթ րե սի խո րա ցու մը կան-

խար գե լող մի ջոց նե րի թվում են նաև աշ խա տան քի պլա նա վո րու մը, վերջ նա-

ժամ կետ նե րի հե տաձ գու մը և պար տա կա նու թյուն նե րի կա տար ման ժա մա-

նա կա վոր դա դա րը, աշ խա տող նե րի ռո տա ցիան, աշ խա տան քի բազ մա զա-

նու թյու նը և այլն։ 

Երբ աշ խա տանքն այն պես է կազ մա կերպ ված, որ աշ խա տո ղի կող մից 

իրա կա նաց վող աշ խա տան քը հա վա սա րա պես են թադ րում է թե՛ գրա սե նյա-

կային, թե՛ դաշ տային աշ խա տանք, երբ աշ խա տո ղը հա վա սա րա պես պա-

տաս խա նա տու է և՛ հա ջո ղու թյան մեծ հա վա նա կա նու թյուն, և՛ ձա խող ման 

մեծ հա վա նա կա նու թյուն ու նե ցող դեպ քե րի հա մար, ապա աշ խա տան քի 
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կա տար ման որա կա կան և քա նա կա կան 

ար դյունք նե րի առանձ նա ցու մը կարող է 

ստու գող ցու ցիչ նե րի, այս դեպ քում՝ լար վա-

ծու թյան կան խար գել ման լա վա գույն մի ջո ցը 

լի նել։ 

Աշ խա տող նե րի հար մա րու մը սթ րես նե

րին: Աջակ ցային սու պեր վի զիայի շր ջա նակ-

նե րում մաս նա գե տի մոտ առ կա հու զա կան 

լար վա ծու թյան թու լաց ման ար դյու նա վետ 

եղա նակ նե րի թվում են՝ գոր ծա կա լու թյու նում 

սթ րե սի կա ռա վար ման վե րա բե րյալ վե րա-

պատ րաս տում նե րի, դրանց շր ջա նակ նե րում 

հանգս տաց ման (relaxation), կենտ րո նաց-

ման տեխ նի կա նե րի ու սու ցա նու մը, սու պեր-

վի զո րի կող մից սե փա կան պրակ տի կա յում 

հան դի պած բարդ դեպ քե րի մա սին իր ծա-

ռա յու թյուն նե րից օգտ վող մաս նա գետ նե րին 

պատ մե լը։ Վեր ջի ն հանգամանքը հատ կա-

պես կար ևոր է, քա նի որ սու պեր վի զո րը ներ-

կա յաց նում է փաս տեր, հա մա ձայն որոնց` 

ձա խո ղում նե րը և սխալ նե րը հնա րա վոր են և 

կյան քի, մաս նա գի տա կան գոր ծու նեու թյան, 

մի տե սակ, «բ նա կան» մասն են կազ մում։ 

 Սու պեր վի զորը իրա կա նում օգ նում է 

աշ խա տող նե րին իդեալիս տա կան ամե նա-

զո րու թյան զգա ցու մից տե ղա փոխ վել դե պի 

սո ցիալա կան աշ խա տան քի իրա կան պրակ-

տի կա։ Այ սինքն՝ սու պեր վի զո րը սրա նով լե-

գի տի մաց նում է սպա սում նե րի սահ մա նա-

փակ բնույ թը, ապա ան հա տա կա նաց նում 

որոշ ձա խո ղում նե րի նկատ մամբ պա տաս-

խա նատ վու թյու նը և ազա տում աշ խա տո ղին 

«ա նար ժան լի նե լու» մեղ քի բե ռից։

 Այս պի սով՝ աջակ ցային սու պեր վի զիան 

ուղղ ված է օգ նելու մաս նա գե տին հաղ թա հա-

րել աշ խա տան քի հետ կապ ված սթ րես նե րը, 

Անձ նա կազ մում հու զա կան 
այր ման կան խար գել ման ան հրա
ժեշտ պայ ման նե րը 

•	  Բա րե լա վել հա ղոր դակ ցու
թյու նը ան ձնա կազ մում,

•	  Վե րա նայել կազ մա կեր պու
թյան/ գոր ծակա լու թյան ռազ մա
վա րու թյու նը,

•	Ձ ևա վո րել ար դյու նա վետ աշ
խա տան քային սահ ման ներ,

•	  Սահ մա նել աշ խա տան քային 
խն դիր նե րը,

•	  Սահ մա նել հս տակ աշ խա
տան քային պա հանջ ներ, 

•	Ա պա հո վել հա մա պա տաս
խան խորհր դատ վու թյուն/ վե րա
պատ րաս տում ներ, 

•	Ա պա հո վել ազա տու թյուն շա
հա ռո ւի հետ աշ խա տան քում, 

•	Ա պա հո վել աջակ ցային մի
ջա վայր, 

•	Ա ռա ջար կել պար բե րա
կան թի մային հան դի պում ներ 
գործընկեր նե րի հետ,

•	  Քա ջա լե րել ան ձնա կազ մի 
զար գա ցու մը, այն հե տաքրք րու
թյուն նե րի իրա ցու մը, որոնք աշ
խա տան քային գոր ծու նեու թյու նից 
դուրս են,

•	  Ապա հո վել գոր ծըն կեր նե րի 
միջև ար դյու նա վետ թի մային աշ
խա տանք,

•	  Կազ մա կեր պել սկս նակ նե րի 
ու ղղոր դու մը ավագ մաս նա գետ նե
րի կող մից,

•	Ս տեղ ծել նվա զա գույն աշ
խա տան քային ճնշ ման և առա վե
լա գույն ան վտան գու թյան պայ
ման ներ, 

•	Ի րա կա նաց նել սու պեր վի
զո րա կան վե րա պատ րաստում ներ, 
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զար գաց նել այն պի սի մո տե ցում ներ ու զգա-

ցում ներ, որոնք նպաս տում են աշ խա տան քի 

լա վա գույնս իրա կա նաց մա նը։ 

Ա ջակ ցային սու պեր վի զիայի նպա տակ-

ներն իրա կա նաց նե լիս սու պեր վի զո րը փոր-

ձում է կան խել պո տեն ցիալ սթ րե սային 

իրա վի ճա կի առա ջա ցու մը և/ կամ զար գա ցու մը, մաս նա գե տին հե ռաց նում 

սթ րե սից, նվա զեց նում սթ րե սը և օգ նում է հար մար վել ստեղծ ված իրա վի ճա-

կին։ 

Մաս նա գե տի հա մար աջակ ցու թյան լրա ցու ցիչ ռե սուրս ներ են նաև շա-

հա ռուն ու մյուս գոր ծըն կեր նե րը։ Հա ջող ված դեպ քե րի հե տա դարձ կա պը, 

շա հա ռու ի և գոր ծըն կեր նե րի կող մից ստացվող ար ձա գանք նե րը քա ջա լե-

րան քի և նոր էներ գիայի աղ բյուր են։ Այս տե սա կե տից գոր ծըն կեր նե րը կար-

ևոր ռե սուրս են։

 Սու պեր վի զո րա կան մի ջամ տու թյան մե խա նիզ մը կամ ձևա չա փը կախ-

ված է կոնկ րետ կազ մա կեր պու թյան մասշ տա բից/ ան ձնա կազ մի թվից, սու-

պեր վի զո րա կան մի ջամ տու թյուն պա հան ջող հիմ նախն դիր նե րի բնույ թից, 

«դժ վար» դեպ քե րի քա նա կից և մի շարք այլ պայ ման նե րից կամ վեր ջին նե-

րիս բա ցա կա յու թյու նից։ 

 Հար ցեր՝ ստուգ ման հա մար

 

1. Ի՞նչ է աջակ ցային սու պեր վի զիան։ 

2. Ո րո՞նք են աջակ ցային սու պեր վի զիայի հիմ նա կան նպա տակ նե րը։ 

3. Ինչ պի սի՞ հիմ նա կան գոր ծա ռույթ ներ է իրա կա նաց նում սու պեր վի-

զո րը աջակ ցային սու պեր վի զիայի շր ջա նակ նե րում։ 

4. Ո՞ր դեպ քե րում է կի րառ վում աջակ ցային սու պեր վի զիան։ 

5. Ինչ պի սի՞ դե րեր է կա տա րում սու պեր վի զո րը աջակ ցային սու պեր վի-

զիայի շր ջա նակ նե րում։ 

6. Ո՞րն է հու զա կան այր ման հա մախ տա նի շի էու թյու նը. ինչ պե՞ս է այն 

դրսևոր վում։ 

7. Ինչ պի սի՞ քայ լե րի հա ջոր դա կա նու թյամբ է հաղ թա հար վում հու զա-

կան այ րու մը աջակ ցային սու պեր վի զիայի շր ջա նակ նե րում։ 

8. Ո րո՞նք են սու պեր վի զիայի տե սակ նե րի (վար չա կան, կր թա կան, 

աջակ ցային) հիմ նա կան ընդ հան րու թյուն ներն ու տար բե րու թյուն նե րը։

•	Ա պա հո վել աշ խա տան քի 
ծա վա լի և վար ձատ րու թյան հա
մադ րե լի հա րա բե րակ ցու թյուն, 

•	Ա ռա ջար կել գի տե լիք նե րի 
բա զայի հա մալր ման հնա րա վո
րու թյուն ներ։
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 Վար ժու թյուն. Առա վե լու թյուն ներ և թե րու թյուն ներ

Տ ևո ղու թյու նը. 30 րո պե։ 

Անհ րա ժեշտ նյու թեր. 4 մեծ թղ թեր, որոնց վրա գր ված կլի նեն վար չա կան 

սու պեր վի զիա, կր թա կան սու պեր վի զիա, աջակ ցային սու պեր վի զիա, ինչ-

պես նաև թղ թեր և գրիչ ներ: 

Ն պա տա կը. Ամ փո փել ստաց ված գի տե լիք նե րը

 Ցան կա լի ար դյուն քը. Խում բը կկա րո ղա նա ընդ հան րաց նել ստա ցած գի-

տե լի քը: 

Ուղ ղոր դում ներ. Մաս նա կից նե րը բա ժան վում են երեք խմ բի: Խմ բե-

րը ձևա վոր վում են հետ ևյալ հար ցին պա տաս խա նե լու ար դյուն քում. «Ո՞րն 

եք հա մա րում սու պեր վի զիայի իրա կա նաց ման լա վա գույն ձևը»: Խմ բե րի 

ձևա վո րու մից հե տո յու րա քան չյուր խումբ թղ թի վրա գրում է իր ընտ րած 

տար բե րա կի առա վե լու թյուն ներն ու թե րու թյուն նե րը։ Խմ բե րից յու րա քան-

չյու րին տր վում է 10 րո պե ժա մա նակ, որ պես զի ներ կա յաց նեն կա տար ված 

աշ խա տան քը։ Կա տար ված աշ խա տան քը խմ բե րը ներ կա յաց նում են ըստ 

ժա մա ցույ ցի սլա քի ուղ ղու թյան՝ յու րա քան չյուր խմ բից մե կա կան ան դամ: 

Խմբային աշ խա տան քի ներ կա յա ցում նե րի ըն թաց քում խրա խուս վում են 

հար ցեր տալն ու մեկ նա բա նու թյուն ներ անե լը։
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ԵՐՐՈՐդ ԳԼՈՒԽ 

ՍՈՒ ՊԵՐ ՎԻ ԶԻԱՅԻ ԻՐԱ ԿԱ ՆԱ ՑՈՒ Մը 
ԵՎ ՀԱ ՄԱ ԿԱՐ ԳՈՒ Մը 

 «Դա սա կան» հա մար վող սու պեր վի զիայի մո դե լը են թադ րում է սո ցիալա-

կան ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցող կա ռույց նե րում, ինչ պես նաև նրանց աշ-

խա տան քը հա մա կար գող մար մին նե րում ստեղ ծել սու պեր վի զոր նե րի հաս-

տիք ներ և հս տակորեն սահ մա նել նրանց աշ խա տան քի շր ջա նա կը՝ այդ պի-

սով.

ա. լրաց նե լով աշ խա տու ժի աս տի ճա նա կան որա կա վոր ման պա հան ջը՝ 

առանց աշ խա տան քից կտր վե լու,

բ. աշ խա տու ժի հան դեպ հո գա ծու թյուն դրս ևո րե լու մի ջո ցով ապա հո վել 

որա կյալ մաս նա գի տա կան ռե սուր սի պահ պա նու մը՝ կան խե լով հնա րա վոր 

ար տա հոս քը:

 Սո ցիալա կան աշ խա տան քի կա յա ցած ինս տի տուտ ու նե ցող պե տու-

թյուն նե րում, որ տեղ սո ցիալա կան աշ խա տան քի ծա ռա յու թյուն նե րը սո-

ցիալա կան պաշտ պա նու թյան գոր ծող հա մա կար գի ան բա ժա նե լի մաս են, 

մեծ կար ևո րու թյուն է տր վում սո ցիալա կան աշ խա տող նե րի՝ որ պես աշ խա-

տու ժի հան դեպ «հո գա ծու թյան» ապա հով մա նը։ Վեր ջինս իրա կա նաց վում 

է սու պեր վի զիայի ինս տի տու տի մի ջո ցով՝ հետ ևյալ հիմ նա վո րում նե րով. սու-

պեր վի զո րա կան օգ նու թյու նը. 

ա) սկս նակ սո ցիալա կան աշ խա տո ղին իր պրակ տիկ գոր ծու նեու թյա նը 

նա խա պատ րաս տե լու և

բ ) ար դեն իսկ պրակ տի կա յում ներգ րավ ված մաս նա գետ նե րի աշ խա-

տան քի որա կի բա րե լավ մա նը նպաս տող ան հրա ժեշտ գոր ծըն թաց է (այ

սինքն՝ այն կա րող է իրա կա նաց վել ինչ պես սկս նակ սո ցիալա կան աշ խա

տո ղի, այն պես էլ փոր ձա ռու մաս նա գե տի հետ): 

Հան դի սա նա լով ծա ռա յու թյուն՝ ծա ռա յու թյուն մա տու ցո ղին (ան մի ջա-

կան ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցող մաս նա գե տի) համար սու պեր վի զիայի 

շրջա նակ նե րում կի րառ վում են մի շարք մո տե ցում ներ:

	Ա ջակ ցու թյուն: Խորհր դատ վու թյուն, մեն թո րու թյուն կամ «քոու չինգ՝ 

«դ րա կան» ու ղեկ ցում` կոնկ րետ օգ նու թյուն՝ կոնկ րետ դեպ քե րի հա մար, նաև 
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սթ րես նե րի, մեղ քի զգաց ման, «այր ման հա մախ տա նի շի/ սինդ րո մի» հաղ թա-

հա րում և այլն:

	Կր թում: Նոր մո տե ցում նե րի, գի տե լիք նե րի փո խան ցում, առա ջա վոր 

պրակ տի կայի հետ հա ղոր դակ ցում, օգ նե լ «դա սեր քա ղել» սե փա կան սխալ

նե րից և կր թո ղի փոր ձից` վե րա ծե լով այն սկզ բունք նե րի և մե թո դա բա նու-

թյան:

	 Վար չա րա րա կան օգ նու թյուն: Ըն թա ցա կար գե րի մեկ նա բա նու թյուն-

ներ, օրեն քի /ըն թա ցա կար գե րի հետ հա կա սու թյուն նե րի մեջ գտն վող, «բա-

ցա ռու թյուն կազ մող» դեպ քե րի կա ռա վա րում և այլն (պ րակ տի կա յում կոչ-

վում է «մե թո դա կան օգ նու թյուն»): 

Որ պես վար չա կան, կր թա կան և աջակ ցային գոր ծա ռույթ նե րը հա մա տե-

ղող գոր ծըն թաց՝ սու պեր վի զիան ուղղ ված է գոր ծա կա լու թյան/ կազ մա կեր-

պու թյան աշ խա տանք նե րի կա տար ման որա կա կան երաշ խիք նե րի ապա-

հով մա նը ստորև ներ կա յաց ված դրույթ նե րի ապա հով ման մի ջո ցով: 

	Գոր ծա կա լու թյան/ կազ մա կեր պու թյան աշ խա տա կից նե րի կող

մից գոր ծա կա լու թյան քա ղա քա կա նու թյան իմա ցու թյուն և վեր ջի նիս հա

մա պա տաս խան աշ խա տան քային դե րե րի և պար տա կա նու թյուն նե րի 

ստանձ նում։ Ապա հով վում է առա վե լա պես վար չա կան սու պեր վի զո րա կան 

մի ջամ տու թյան ար դյուն քում վեր ևից ներքև հաշ վետ վո ղա կա նու թյան, հե-

տա դարձ կա պի, տե ղե կատ վու թյան շր ջա նա ռու թյան ապա հով ման մի ջո ցով։ 

Սու պեր վի զո րը մաս նակ ցու թյուն է ու նե նում գոր ծա կա լու թյան/ կազ մա կեր-

պու թյան վար չու թյան կող մից որո շում նե րի կա յաց մա նը, հան դես է գա լիս 

հա մա պա տաս խան առա ջար կու թյուն նե րով՝ լա վա գույնս իմա նա լով ան ձնա-

կազ մի կա րիք նե րը, տե սա կետ նե րը։ Այս պի սով՝ սու պեր վի զո րը ապա հո վում է 

ծա ռա յու թյան աշ խա տա կից նե րի միջ նոր դա վոր ված մաս նակ ցու թյու նը գոր-

ծա կա լու թյան/ կազ մա կեր պու թյան ռազ մա վա րու թյան վե րա բե րյալ որո շում-

նե րի կա յաց ման գոր ծըն թա ցում։ 

	Մաս նա գի տա կան էթի կա կան նորմերին (ստան դարտ նե րին) հա

մա պա տաս խան ծա ռա յու թյուն նե րի մա տու ցում շա հա ռու նե րին: Սու պեր-

վի զո րը պար տա վոր է երաշ խա վո րել իր ծա ռա յու թյուն նե րից օգտ վող մաս-

նա գետ նե րի կող մից շա հա ռու նե րին տրա մադր վող սո ցիալա կան ծա ռա յու-

թյուն նե րի հա մա պա տաս խա նու թյու նը նա խա պես մշակ ված և հաս տատ ված 

էթի կա կան նոր մե րին, օրի նակ՝ շա հա ռու ի ան ձնա կան տե ղե կատ վու թյան 

գաղտ նիու թյան պահ պա նում, հար գա լից և ան քն նա դատ մո տե ցում շա հա-

ռո ւի նկատ մամբ, մաս նա գի տա կան հաշ վետ վո ղա կա նու թյան ապա հո վում և 

այլն։ 
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	Պ րակ տիկ գոր ծու նեու թյան հս տա կու թյուն և հիմ նա վոր վա ծու

թյու նը: Սա նշա նա կում է, որ մաս նա գի տա կան սու պեր վի զիան միտ ված է 

ապա հո վե լու գոր ծա կա լու թյան աշ խա տա կից նե րի քայ լե րի հա ջոր դա կա նու-

թյու նը, հս տա կու թյու նը և հիմ նա վոր վա ծու թյու նը, ին չի շնոր հիվ էա կա նո րեն 

նվա զում է սխալ վե լու, այդ պի սով՝ շա հա ռու նե րին վնա սե լու հա վա նա կա նու-

թյու նը։ 

	Ռե սուրս նե րի մատ չե լիու թյան ապա հո վում: Ռե սուրս ներ ասե լով՝ 

նկա տի ու նենք ինչ պես ֆի նան սա կան, այն պես էլ մարդ կային և տեխ նի կա-

կան ռե սուրս նե րը։ Մաս նա գի տա կան սու պեր վի զիայի շր ջա նակ նե րում առ-

կա ռե սուրս նե րի նպա տա կային կա ռա վա րումն ու օգ տա գոր ծու մը թույլ են 

տա լիս դրանք հա սա նե լի դարձ նել գոր ծա կա լու թյան յու րա քան չյուր աշ խա-

տակ ցի հա մար։ Սա էլ իր հեր թին խթա նում է մա տուց վող ծա ռա յու թյուն նե րի 

որա կը և ար դյու նա վե տու թյու նը։ 

	Անձ նա կազ մի կր թում և զար գա ցում: Աշ խա տա կից նե րի ան ձնային 

և մաս նա գի տա կան զար գա ցում: Մաս նա գի տա կան սու պեր վի զիայի շր ջա-

նակ նե րում սու պեր վի զո րը նպաս տում է իր ծա ռա յու թյուն նե րից օգտ վող 

մաս նա գետ նե րի շա րու նա կա կան մաս նա գի տա կան և ան ձնային զար գաց-

մա նը։ Այս նպա տա կով նրանց ներգ րա վում է մաս նա գի տա կան կր թու թյան 

(ֆոր մալ և ոչ ֆոր մալ) և փոր ձի փո խա նակ ման տե ղա կան և մի ջազ գային 

ծրագ րե րում, ինչ պես նաև նմա նա տիպ այլ մի ջո ցա ռում նե րում։ Ընդ հա նուր 

առ մամբ սո ցիալա կան ոլորտն ընդ գր կում է ան ձի կեն սա գոր ծու նեու թյան 

բազ մա թիվ բնա գա վառ ներ, մարդ կային փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի զա նա-

զան կող մեր, որ տեղ կար ևոր դեր են կա տա րում սո ցիալա կան աշ խա տան-

քի մաս նա գետ նե րը՝ նպաս տե լով հնա րա վոր հիմ նախն դիր նե րի կան խար-

գել մանը, ինչ պես նաև գո յու թյուն ու նե ցող հիմ նախն դիր նե րի մեղմ ացմա նը 

և/ կամ հաղ թա հար մա նը։ Ուս տի իրենց աշ խա տան քային պրակ տի կայի 

շր ջա նակ նե րում սո ցիալա կան աշ խա տող նե րը բա ցա հայ տում են աշ խա-

տան քային միան գա մայն նոր ուղ ղու թյուն ներ, այս պես կոչված, «անմ շակ 

տի րույթ ներ», որ տեղ ակն հայտ է սո ցիալա կան աշ խա տան քի մաս նա գե տի 

մի ջամ տու թյան ան հրա ժեշ տու թյու նը։ 

	Ա ջակ ցու թյուն. մաս նա գի տա կան պրակ տի կա յում հան դի պող հիմ-

նախն դիր նե րի քն նարկ ման հար թա կի ստեղ ծում և պահ պա նում: Սու պեր վի-

զո րի պար տա կա նու թյուն նե րի թվում են ծա ռա յու թյուն նե րից օգտ վող մաս-

նա գետ նե րի աշ խա տան քային գոր ծու նեու թյան վե րա բե րյալ պար բե րա կան 

հա մա տեղ քն նար կում նե րի կազ մա կեր պումը, առ կա մար տահ րա վեր նե րի 

և դրանց հաղ թա հար ման հնա րա վոր ու ղի նե րի բա ցա հայ տու մը։ Վեր ջի նիս 
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իրա կա նաց ման հա մար ան հրա ժեշտ է ստեղ ծել նպաս տա վոր և փո խա դարձ 

վս տա հու թյան վրա հիմն ված աշ խա տան քային մթ նո լորտ։ Շատ կար ևոր է, 

որ  գոր ծա կա լու թյան աշ խա տա կից նե րի կող մից սու պեր վի զո րը դիտ վի որ-

պես աջակ ցող, վս տա հե լի և կոմ պե տենտ ան ձ, որը ոչ միայն ուղ ղա հա յաց 

դիրք է զբա ղեց նում գոր ծա կա լու թյան ստորակարգային (հիերար խիկ) կա-

ռուց ված քում, այլ նաև հո րի զո նա կան և ան մի ջա կան փոխ հա րա բե րու թյուն-

ներ ու նի գոր ծա կա լու թյան աշ խա տա կից նե րի հետ։ 

 ● Սթ րե սային գոր ծոն նե րի բա ցա հայ տում և կա ռա վա րում: Սո ցիալա-

կան աշ խա տան քի սու պեր վի զո րի պար տա կա նու թյուն նե րից են իր ծա ռա-

յու թյու նից օգտ վող մաս նա գետ նե րի աշ խա տան քային գոր ծու նեու թյան ար-

դյու նա վե տու թյա նը սպառ նա ցող գոր ծոն նե րի ժա մա նա կին բա ցա հայ տումն 

ու հաղ թա հա րու մը։

 ● Սթ րե սային իրա վի ճակ նե րից դուրս գա լու հա մար ան հրա ժեշտ ռե

սուրս նե րի հայ թայ թում։ Օրի նակ` աշ խա տան քային գեր ծան րա բեռն վա ծու-

թյու նը կա րող է սթ րե սային իրա վի ճա կի ստեղծ ման պատ ճառ հան դի սա նալ։ 

Այս դեպ քում սու պեր վի զո րի պար տա կա նու թյուն նե րից է վե րա նայել աշ խա-

տա կից նե րի ծան րա բեռն վա ծու թյու նը և ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում աշ-

խա տան քային ծա վա լի վե րա բաշ խում իրա կա նաց նել։ 

	Ո րո շում նե րի կա յա ցում: Մաս նա գի տա կան որո շում նե րի հա մա տեղ 

կա յա ցու մը, ու սու ցու մը և մաս նա գի տա կան զար գա ցու մը քա ջա լե րե լով՝ սու-

պեր վի զորն ան մի ջա կան մաս նակ ցու թյուն է ու նե նում որո շում նե րի կա յաց-

ման գոր ծըն թա ցում ինչ պես գոր ծա կա լու թյան վե րին, այն պես էլ ստո րին 

օղակ նե րում։ Սու պեր վի զո րը տի րա պե տում է ար ժե քա վոր տե ղե կատ վու-

թյան այս օղակ նե րից յու րա քան չյու րում տե ղի ու նե ցող գոր ծըն թաց նե րի վե-

րա բե րյալ և առա ջար կու թյուն նե րի, խոր հուրդ նե րի տես քով մաս նակ ցու թյուն 

է ու նե նում գոր ծա կա լու թյան վար չա րա րու թյա նը ու ծա ռա յու թյուն նե րի մա-

տուց մանն առնչ վող հար ցե րի շուրջ որո շում նե րի կա յաց ման գոր ծըն թա ցին։ 

Ի լրումն սրան՝ սու պեր վի զո րը քա ջա լե րում է և նպաս տում իր ծա ռա յու թյուն-

նե րից օգտ վող մաս նա գետ նե րի շա րու նա կա կան զար գաց մանն ու կա տա րե-

լա գործ մա նը։ 

	 Գոր ծա կա լու թյան/ կազ մա կեր պու թյան «դ րա կան վար կա նի շի» 

ապա հո վում: «Դ րա կան վար կա նիշ» ասե լով՝ նկա տի ու նենք հա սա րա կու-

թյան, գոր ծըն կեր-կազ մակեր պու թյուն նե րի, պե տա կան և ոչ պե տա կան 

հատ ված նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի շր ջա նում որա կյալ ծա ռա յու թյուն ներ 

մա տու ցող, վս տա հե լի կա ռույ ցի վար կա նի շի ձեռքբե րու մը։

	Վս տա հե լի հա րա բե րու թյուն ներ ան ձնա կազ մի հետ՝ առաջ նորդ վե-



92

ՍՈՒՊԵՐՎԻԶԻԱՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՈՒՄ

լով «շա հա ռու ի լա վա գույն շա հ» սկզ բուն քով: Գոր ծա կա լու թյան անձնա-

կազ մի ան դամ նե րի միջև վս տա հե լի փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի ապա հո-

վումն ուղ ղա կիորեն բխում է շա հա ռու նե րի լա վա գույն շա հից, քա նի որ միայն 

այս դեպ քում է հնա րա վոր ապա հո վել մա տուց վող ծա ռա յու թյուն նե րի բարձր 

որա կը, նվա զա գույ նի հասց նել հնա րա վոր ռիս կե րը և հաղ թա հա րել առ կա 

մար տահ րա վեր նե րը։ 

Այս պի սով՝ սու պեր վի զո րի հետ աշ խա տան քը սո ցիալա կան պաշտ պա-

նու թյան ոլոր տի մաս նա գե տի պրակ տիկ գոր ծու նեու թյա նը նա խա պատ րաս-

տե լու կար ևոր պայ ման է, ինչ պես նաև այն ան փո խա րի նե լի է ար դեն իսկ 

պրակ տի կա յում ներգ րավ ված մաս նա գետ նե րի աշ խա տան քի որա կի բա-

րե լավ ման հա մար (այ սինքն՝ այն կա րող է իրա կա նաց վել ինչ պես սկս նակ 

սո ցիալա կան աշ խա տո ղի, այն պես էլ փորձ կու տա կած մաս նա գե տի հետ): 

Միև նույն ժա մա նակ դա սա կան մո դե լում սու պեր վի զո րը նաև գոր ծա կա-

լու թյան վար չա կան ան ձնա կազ մի ան դամ է, այդ իսկ պատ ճա ռով նրան իր 

հե ղի նա կու թյու նը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս կա ռա վա րելու, հա մա կար գելու, 

բա րե լա վելու և կա տա րե լա գոր ծելու սո ցիալա կան աշ խա տող նե րի (սու պեր-

վի զիա ստա ցող նե րի) աշ խա տան քը, ին չը, ընդ հա նուր առ մամբ, նպաս տում է 

մա տուց վող ծա ռա յու թյուն նե րի որա կի բարձ րաց մա նը: Այս նպա տակ նե րին 

հաս նե լու հա մար սու պեր վի զորն իրա կա նաց նում է վար չա կան, կր թա կան և 

աջակ ցային գոր ծա ռույթ ներ: Թեև սու պեր վի զո րը ուղ ղա կի ծա ռա յու թյուն-

ներ չի մա տու ցում շա հա ռու նե րին, այ նո ւա մե նայ նիվ նա անուղ ղա կի ազ դե-

ցու թյուն է ու նե նում վեր ջին նե րիս բա րե կե ցու թյան վրա՝ ապա հո վե լով նրանց 

հետ ան մի ջա կա նո րեն աշ խա տող մաս նա գետ նե րի աշ խա տան քային գոր-

ծու նեու թյան ար դյու նա վե տու թյունն ու հաշ վետ վո ղա կա նու թյու նը։ 

Այս պի սով՝ սու պեր վի զիան շա հա ռու նե րին մա տուց վող ծա ռա յու թյուն նե-

րի որա կի, սո ցիալա կան աշ խա տող նե րի մաս նա գի տա կան զար գաց ման և 

աշ խա տան քից նրանց բա վա րար վա ծու թյան ապա հով ման կար ևո րա գույն 

պայ ման է։ 

Սու պեր վի զիայի դա սա կան մո դե լի հնա րա վոր ձևա չա փե րը: Սու պեր-

վի զիայի դա սա կան մո դե լի շր ջա նակ նե րում առանձ նաց նում են սու պեր վի-

զո րա կան մի ջամ տու թյուն իրա կա նաց նե լու եր կու հիմ նա կան ձևա չափ։ Ձևա-

չափ 1.-ի դեպ քում ծա ռա յու թյու նը/ կազ մա կեր պու թյու նը սու պեր վի զիայի 

իրա կա նա ցումն ապա հո վում է ներ քին ռե սուրս նե րի՝ ներ քին սու պեր վի զիայի 

ինս տի տու տի մի ջո ցով։ Ձևա չափ 2.-ը, որի դեպ քում խոս քը ներ քին և ար-

տա քին ռե սուրս նե րով սու պեր վի զիայի ապա հով ման մա սին է, ներ քին սու-

պեր վի զիային զու գա հեռ նա խա տե սում է նաև ար տա քին սու պեր վի զիայից 
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օգտ վե լու հնա րա վո րու թյուն ներ։ Վե րոն շյալ նե րից յու րա քան չյու րի առա վել 

ման րա մասն նկա րագ րու թյու նը հա ջոր դիվ։

Ձ ևա չափ 1. Ներ քին ռե սուրս նե րով սու պեր վի զիայի ապա հով ման ձևա

չափ: Սույն ձևա չա փի շր ջա նակ նե րում սու պեր վի զո րա կան գոր ծա ռույթ նե րը 

բաշխ ված են կազ մա կեր պու թյան ղե կա վա րի/ պե տի (ո րոշ դեպ քե րում հնա-

րա վոր է նաև սու պեր վի զո րա կան գոր ծա ռույթ նե րի (մաս նա վո րա պես վար-

չա կան) իրա կա նա ցու մը կազ մա կեր պու թյան վար չա կան կազ մի այլ մաս նա-

գե տի կող մից) և սու պեր վի զորմաս նա գե տի միջև (տ վյալ կա ռույ ցի ներ սից՝ 

ներ քին) (տե՛ս Գծա պատ կեր 5.): 

Գ ծա պատ կեր 5. 
Ներ քին ռե սուրս նե րով սու պեր վի զիա ապա հո վող սո ցիալա կան 

ծա ռա յու թյուն ներ/ կազ մա կեր պու թյուն ներ

Այս տե սան կյու նից ծա ռա յու թյան ղե կա վա րի պար տա կա նու թյուն նե րը 

նե րա ռում են ծա ռա յու թյան հա մար ան հրա ժեշտ ռե սուրս նե րի հայթայ թու-

մը, ար տա քին կա պե րի հաս տա տու մը, կազ մա կեր պու թյան շա հե րի պաշտ-

պա նու թյու նը, ինչ պես նաև կազ մա կեր պու թյան ներ սում աշ խա տա կից նե րի 

կող մից իրա կա նաց վող աշ խա տան քի ար դյու նա վե տու թյան, հաշ վետ վո ղա-

կա նու թյան ապա հո վու մը հա մա պա տաս խան ըն թա ցա կար գե րի, ներ քին 

կա նո նա կար գե րի հաս տատ ման և հանձ նա րա րա կան ներ տա լու մի ջո ցով: 

Սու պեր վի զիայի իրա կա նաց ման տե սան կյու նից կազ մա կեր պու թյան ղե կա-

վա րի հիմ նա կան գոր ծա ռույ թը սու պեր վի զիայի իրա կա նաց ման երաշ խա վո-

րումն է:

Ծառայության 
ղեկավար

Ֆինանսա-
կան հարցերով 

տեղակալ

Մարդկային 
ռեսուրսների 

կառավարման 
հարցերով 
տեղակալ 
(մասնակի 
վարչական 

սուպերվիզա)

Սոցիալական 
աշխատող

Սոցիալական 
աշխատող

Սոցիալական 
աշխատող

Հասարակու-
թյան հետ 
կապերի 

հարցերով 
տեղակալ

Ներքին աուդիտ
Սուպերվիզոր

(մասնագիտա-
կան թիմի 
ղեկավար՝ 
աջակցող, 

կրթող)
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 Ծա ռա յու թյան ներ սում սու պեր վի զո րը իր վար չա կան գոր ծա ռույթ նե րը 

(մաս նա վո րա պես աշ խա տան քի ըն դուն ման, նոր ըն դուն ված աշ խա տա-

կից նե րի հար մար ման և նմա նա տիպ հար ցե րում) կա րող է հա մա գոր ծակ ցել 

մարդ կային ռե սուրս նե րի կա ռա վար ման հար ցե րով զբաղ վող մաս նա գե տի 

հետ (ե թե այդ պի սին կա)30:

Պ րո ֆե սիոնալ սու պեր վի զորն այս ձևա չա փի հա մա տեքս տում բնո րոշ-

վում է որ պես մաս նա գի տա կան թի մի ղե կա վար, որը պա տաս խա նա տու է 

մաս նա գի տա կան թի մին կր թե լու, ուղ ղոր դե լու, խորհր դատ վու թյուն տրա-

մադ րե լու, վեր ջին նե րիս շա րու նա կա կան զար գա ցումն ապա հո վե լու, ինչ պես 

նաև ան հրա ժեշտ մաս նա գի տա կան աջակ ցու թյուն տրա մադ րե լու հա մար: Ի 

թիվս վե րոն շյալ նե րի՝ սու պեր վի զո րը ծա ռա յու թյու նում կար ևոր դե րա կա տա-

րում ու նի մի կող մից ծա ռա յու թյու նում/ կազ մա կեր պու թյու նում ներ քին հա-

ղոր դակ ցու թյուն ապա հո վե լու, մյուս կող մից ծա ռա յու թյան/ կազ մա կեր պու-

թյան և վեր ջի նիս շա հա ռու նե րի միջև ծա գած խն դիր նե րի լուծ ման գոր ծըն-

թա ցում։ Այ սինքն՝ սու պեր վի զո րը հիմ նա կա նում իրա կա նաց նում է աջակ-

ցային և կր թա կան գոր ծա ռույթ ներ։ 

Ձ ևա չափ 2. Ներ քին և ար տա քին ռե սուրս նե րով սու պեր վի զիայի ապա

հով ման ձևա չափ: Այս ձևա չա փը, ի լրումն Ձևա չափ 1.-ի շր ջա նակ նե րում 

ներ կա յաց ված տար բե րա կի, լրաց վում է ար տա քին սու պեր վի զիայի ինս տի-

տու տով (տե՛ս Գծա պատ կեր 6.):

Ինչ պես եր ևում է գծա պատ կե րից, ար տա քին սու պեր վի զո րը ծա ռա յու-

թյու նից դուրս գտն վող, հրա վի րյալ մաս նա գետ է։ Վեր ջինս հա մա պա տաս-

խան որա կա վո րում ներ և լի ցեն զա վո րում ու նե ցող մաս նա գետ է, ով կա րող է 

մաս նա վոր պրակ տի կա իրա կա նաց նել։ Սո վո րա բար ար տա քին սու պեր վի-

զիայի իրա կա նաց ման հնա րա վո րու թյու նը նա խա պես սահ ման ված է լի նում 

ծա ռա յու թյուն նե րի/ կազ մա կեր պու թյուն նե րի ներ քին կա նո նա կար գե րով31: 

Ար տա քին սու պեր վի զիան կա րող է իրա կա նաց վել ինչ պես գոր ծա տու ի/ 

կազ մա կեր պու թյան ղե կա վա րի հրա վե րի, այն պես էլ առան ձին մաս նա գետ-

նե րի ան ձնա կան նա խա ձեռ նու թյան հի ման վրա։ Եթե առա ջին դեպ քում 

սու պեր վի զո րը մաս նա գի տա կան ծա ռա յու թյուն ներ է մա տու ցում կազ մա-

կեր պու թյա նը՝ ամ բող ջու թյամբ վերց ված (ար տա քին սու պեր վի զո րը իրա-

30 Պրոֆեսիոնալ անձնակազմի ընտրության և աշխատանքին ծանոթացման հարցերով մարդ-
կային ռեսուրսների կառավարման մասնագետը համագործակցում է սուպերվիզորի հետ:

31 Սույն կանոնակարգում սահմանված են լինում ինչպես արտաքին սուպերվիզիայի իրա-
կանացման ընթացակարգերը, իրականացման դեպքերը, այնպես էլ արտաքին սուպեր-
վիզորին ներկայացվող պահանջները։
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կա նաց նում է ան ձնա կազ մին կր թե լու և աջակ ցե լու գոր ծա ռույթ ներ, ի թիվս 

դրանց՝ կա րող է նաև կազ մա կեր պու թյան ռազ մա վա րու թյան, ըն թա ցա կար-

գե րի, կա ռուց ված քի վե րա բե րյալ խորհր դատ վու թյուն տրա մադ րել), ապա 

երկ րորդ դեպ քում հա մար վում է, որ մաս նա գետը, առաջ նորդ վե լով սե փա-

կան մաս նա գի տա կան զար գաց ման ան հրա ժեշ տու թյամբ, դի մում է սու պեր-

վի զո րա կան ծա ռա յու թյանը՝ մաս նա վոր հիմ քե րով։ Որոշ դեպ քե րում, եթե 

ծա ռա յու թյան/ կազ մա կեր պու թյան ղե կա վա րի կող մից կար ևոր վում է ար-

տա քին սու պեր վի զիայի ստա ցու մը կոնկ րետ մաս նա գե տի հա մար, կա րող 

է ին քը փոխ հա տու ցել (մաս նա կի կամ ամ բող ջու թյամբ) սու պեր վի զո րա կան 

ծա ռա յու թյան ար ժե քը։

Գ ծա պատ կեր 6. 
Ներ քին և ար տա քին ռե սուրս նե րով սու պեր վի զիա ապա հո վող սո ցիալա կան 

ծա ռա յու թյուն ներ/ կազ մա կեր պու թյուն ներ

 Սո վո րա բար կազ մա կեր պու թյու նը/ մաս նա գետ նե րը ար տա քին սու պեր-

վի զիայի են դի մում այն դեպ քե րում, եթե տարատեսակ բարդ դեպ քե րի ար-

դյուն քում փա կու ղային իրա վի ճա կ, ղե կա վար կազ մի հետ կամ անձնա կազ-

մում կոնֆ լիկտ ներ և նմա նա տիպ այլ խն դիր ներ են առա ջա ցել։ 

Ար տա քին սու պեր վի զիայի իրա կա նա ցու մը : Ար տա քին սու պեր վի-

զիայի ան հրա ժեշ տու թյու նը հատ կա պես զգաց վում է՝ աջակ ցային և կր թա-

կան մի ջամ տու թյուն իրա կա նաց նե լու հա մար։ 

Ար տա քին սու պեր վի զիայի գոր ծա ռույթ ներ են իրա կա նաց նե լու սահ ման-

ված կար գով ընտր ված, հա մա պա տաս խան որա կա վո րում ու նե ցող կազ մա-

կեր պու թյան հրա վիր ված մաս նա գետ նե րը (փոր ձա գե տը): Ցան կա լի է՝ նրա 

Ծառայության 
ղեկավար

Ֆինանսա-
կան հարցերով 

տեղակալ

Մարդկային 
ռեսուրսների 

կառավարման 
հարցերով 
տեղակալ 
(մասնակի 
վարչական 

սուպերվիզա)

Սոցիալական 
աշխատող

Սոցիալական 
աշխատող

Սոցիալական 
աշխատող

Հասարակու-
թյան հետ 
կապերի 

հարցերով 
տեղակալ

Ներքին աուդիտ
Սուպերվիզոր

(մասնագիտա-
կան թիմի 
ղեկավար՝ 
աջակցող, 

կրթող)

Արտաքին 
սուպերվիզոր
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գոր ծու նեու թյու նը ու նե նա կա նո նա կարգ ված բնույթ, աչքի ընկնի որո շա կի 

պար բե րա կա նու թյամբ՝ հա մա ձայն սու պեր վի զիայի դա սա կան սխե մա նե րի։ 

Ար տա քին սու պեր վի զո րը իր առջև պետք է ու նե նա հս տակ առա ջադ րանք և 

իր առա ջար կու թյուն ներն ու դի տար կում նե րը հաշ վետ վու թյան ձևով պետք է 

ներ կա յաց նի իրեն հրա վի րած կա ռույ ցի ղե կա վա րին: 

Ար տա քին կր թա կան սու պեր վի զիան կա րող է իրա կա նաց վել կար ճա-

ժամ կետ և եր կա րա ժամ կետ դա սըն թաց նե րի ձևով` պատ վի րա տո ւի կող մից 

ընտր ված թե մա նե րի, հիմ նախն դիր նե րի վե րա բե րյալ։ 

Ար տա քին աջակ ցային սու պեր վի զիա կա րող է իրա կա նաց վել խմ բային 

և ան հա տա կան հան դի պում նե րի ձևով, մաս նա վո րա պես տա րին 2 ան գամ 

սո ցիալա կան բո լոր աշ խա տող նե րը առն վազն 2 ժա մով պետք է մաս նակ-

ցեն աջակ ցային սու պեր վի զիայի խմ բային հան դի պում նե րին։ Միաժա մա-

նակ սո ցիալա կան աշ խա տող նե րի առն վազն 20 %-ը պետք է ան ցնի ան հա-

տա կան աջակ ցային սու պեր վի զիա, այդ թվում՝ այն մաս նա գետ նե րը, որոնք 

հրա տապ մի ջամ տու թյան կա րիք ու նեն։ 

Ար տա քին աջակ ցային սու պեր վի զո րի ընտ րու թյան ըն թա ցա կար գը: 

Հայ տա րար վում է մր ցույթ ար տա քին սու պեր վի զիայի իրա կա նաց ման կազ-

մա կեր պու թյան /ան հատ սու պեր վի զո րի ընտ րու թյան հա մար։ 

Փոր ձա գետ նե րի կող մից մշակ վում է տեխ նի կա կան առա ջադ րանք, որը 

ամ փո փում է ար տա քին սու պեր վի զո րա կան մի ջամ տու թյանն առա ջադր վող 

հիմ նա կան պա հանջ նե րը, մաս նա վո րա պես.

•	 ար տա քին սու պեր վի զո րա կան մի ջամ տու թյան կա րիք ու նե ցող սո-

ցիալա կան աշ խա տող նե րի ընդ հա նուր թի վը, 

•	 ար տա քին-խմ բային սու պեր վի զիայի դեպ քում սու պեր վի զո րա կան 

հան դիպ ման մաս նա կից նե րի առա վե լա գույն թի վը (օ ր.՝ 5 խումբ, յու րա քան-

չյու րում՝ 10 հո գի), 

•	 ար տա քին սու պեր վի զո րա կան մի ջամ տու թյան հա ճա խա կա նու թյու-

նը և տևո ղու թյու նը, 

•	 սու պեր վի զո րի մաս նա գի տա կան որա կա վոր մանն առա ջադր վող 

պա հանջ նե րը, 

•	 մո տա վոր հաշ վար կով ներ կա յաց վում է աշ խա տանք նե րի ընդ հա-

նուր ծա վա լը: 
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3.1.  Սու պեր վի զիայի գոր ծըն թա ցի իրա կա նաց մանն 
առա ջադր վող պա հանջ նե րը

 Ինչ պես ցույց է տա լիս մի ջազ գային պրակ տի կան և ինչ պես ներ կա յաց-

վում է մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյու նում, սու պեր վի զիայի իրա կա նա ցու-

մը վճ ռա կան նշա նա կու թյուն ու նի սո ցիալա կան ոլոր տի մաս նա գետ նե րի աշ-

խա տան քում, քա նի որ ուղ ղա կի կապ կա ար դյու նա վետ և կա նո նա վոր կեր-

պով մա տուց վող սու պեր վի զիայի և ծա ռա յու թյուն նե րի շա հա ռու նե րի ձեռք-

բե րում նե րի միջև։ Հան դի սա նա լով գոր ծա կա լու թյան/ կազ մա կեր պու թյան 

կող մից մա տուց վող սո ցիալա կան ծա ռա յու թյուն նե րի որա կի և ար դյու նա-

վե տու թյան երաշ խի քը՝ սու պեր վի զիան ուղղ ված է սո ցիալա կան աշ խա տո-

ղի կող մից մա տուց վող ծա ռա յու թյուն նե րի ար դյու նա վե տու թյան բարձ րաց-

մա նը՝ երաշ խա վո րե լու մաս նա գե տի բարձր պա տաս խա նատ վու թյու նը իր 

աշ խա տան քային գոր ծա ռույթ նե րը կա տա րե լիս, սո ցիալա կա նաց նե լու մաս-

նա գե տին՝ մշա կու թային և էթի կա կան նոր մե րին հա մա պա տաս խան, այս-

պես ասած՝ «զար գաց նե լու աշ խա տակ ցի մեջ մաս նա գե տին»։ Վե րը նշված 

ար դյունք նե րին հաս նե լը ան հնա րին կլի նի առանց հս տակ ճա նա պար հային 

քար տե զի ուր վագծ ման, ին չը նշա նա կում է, որ նախ և առաջ ան հրա ժեշտ է 

ամ բող ջա կան պատ կե րա ցում ու նե նալ սու պեր վի զիայի հա մա կար գի և սու-

պեր վի զիայի գոր ծըն թա ցին առա ջադր վող պա հանջ նե րի վե րա բե րյալ։ 

Սու պեր վի զիայի իրա կա նաց ման հա մա կարգ ասե լով՝ հաս կա նում ենք 

ան հրա ժեշտ նա խա պայ ման նե րը, որոնց ապա հով ման դեպ քում հնա րա-

վոր է դառ նում սու պեր վի զո րի գոր ծու նեու թյու նը՝ միտ ված սու պեր վի զիայի 

«ցան կա լի» ազ դե ցու թյան ապա հով մա նը, այն է՝ շա հա ռու նե րին մա տուց վող 

ծա ռա յու թյուն նե րի որա կի բա րե լա վում, աշ խա տող նե րի բա րե կե ցու թյուն, 

բա վա րար վա ծու թյուն, ար դյու նա վետ կազ մա կերպ չա կան որո շում նե րի կա-

յա ցում և այլն (տե՛ս Գծա պատ կեր 11.): 

Սու պեր վի զիայի հա մա կար գի ան խա փան գոր ծա ռու մը երաշ խա վոր վում 

է սու պեր վի զո րի բարձր մաս նա գի տա կան կոմ պե տեն տու թյան, սու պեր վի-

զիայի մա սին հա մա ձայ նագ րում ամ րագր ված սու պեր վի զոր-սու պեր վի փո-

խա դարձ պար տա կա նու թյուն նե րի, սու պեր վի զիայի ըն թաց քը կար գա վո րող 

չա փո րո շիչ նե րի, էթի կա կան նոր մե րի և սկզ բունք նե րի պահ պան ման մի ջո-

ցով, որոնց առա վել հան գա մա նա լից կանդ րա դառ նանք այս բաժ նում։ 

Սու պեր վի զո րին ներ կա յաց վող մաս նա գի տա կան պա հանջ նե րը: Սու-

պեր վի զո րա կան գոր ծա ռույթ ներ իրա կա նաց նող ան ձը պետք է հա մա պա-

տաս խա նի մաս նա գի տա կան մի շարք պա հանջ նե րի, լա վա գույնս պատ-
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րաստ ված լի նի և հետ ևի սո ցիալա կան աշ խա տան քի ար դի տեխ նո լո գիանե-

րին և զար գա ցում նե րին։

Գ ծա պատ կեր 11. 
Սու պեր վի զիայի հա մա կար գը

 Սու պեր վի զո րին ներ կա յաց վող ընդ հա նուր մաս նա գի տա կան պա հանջ

նե րը նե րա ռում են.

	տ վյալ պե տու թյան կր թա կան չա փո րո շիչ նե րից բարձ րա գույ նին հա-

մա պա տաս խա նող սո ցիալա կան աշ խա տան քի մաս նա գե տի որա կա վո րում,

	 սո ցիալա կան աշ խա տան քի առն վազն 5 տար վա մաս նա գի տա կան 

աշ խա տան քային փորձ, 

	հա ղոր դակց ման, կա ռա վար ման և վե րա պատ րաս տում նե րի իրա կա-

նաց ման հմ տու թյուն ներ, 

	ե թե սու պեր վի զո րը ընտր վում է գոր ծա կա լու թյան սո ցիալա կան աշ-

խա տող նե րից, ապա անհրաժեշտ է մաս նա գի տա կան հա մա պա տաս խան 

հե ղի նա կու թյան առ կա յու թյու նը գոր ծըն կեր նե րի շր ջա նում: Եթե սու պեր վի-

զո րը հրա վիր վում է, ապա կարևորվում է մաս նա գի տա կան հե ղի նա կու թյան, 

փոր ձի և գի տե լիք նե րի առ կա յու թյունը հա մա պա տաս խան ոլոր տում,

	 սու պեր վի զո րի մաս նա գի տա ցու մը և փոր ձա գի տա կան ոլոր տը պետք 

է հա մա պա տաս խա նեն սու պեր վի զիայի ծա ռա յու թյուն նե րից օգտ վող մաս-

նա գե տի մաս նա գի տաց մա նը և աշ խա տան քային ոլոր տին։
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 Սու պեր վի զո րին ներ կա յաց վող նեղ մաս նա գի տա կան պա հանջ նե րի 

թվում են.

	 սու պեր վի զիայի տե սա կան մո դել նե րի իմա ցու թյուն,

	 սու պեր վի զիային ներ կա յաց վող փաս տաթղ թային պա հանջ նե րի 

իմա ցու թյուն,

	 սու պեր վի զիա ստա ցող մաս նա գետ նե րի հետ նպա տա կային և պլա-

նա վոր ված հա մա գոր ծակ ցու թյուն ձևա վո րե լու հմ տու թյուն ներ,

	 սու պեր վի զիա ստա ցող մաս նա գե տի կա րիք նե րին, ան ձնա կան 

առանձ նա հատ կու թյուն նե րին և իրա վի ճա կին հա մա պա տաս խան՝ սու պեր-

վի զիայի ան հա տա կա նաց ման հմ տու թյուն,

	 սու պեր վի զիայի ըն թաց քում հար ցադ րում նե րի կի րառ ման հմ տու-

թյուն, 

	աշ խա տո ղի մաս նա գի տա կան զար գաց ման փու լե րի մա սին գի տե-

լիք ներ, 

	ու սուց ման տե սու թյուն նե րի և մո դել նե րի իմա ցու թյուն,

	 սու պեր վի զիա ստա ցող մաս նա գե տի կր թա կան/ ու սուց ման կա րիք-

նե րի գնա հատ ման հմ տու թյուն, 

	ու սուց ման և աշ խա տան քային գոր ծու նեու թյան չա փե լի նպա տակ-

նե րի սահ ման ման ըն թաց քում սու պեր վի զիա ստա ցող մաս նա գե տին աջակ-

ցե լու հմ տու թյուն,

	սու պեր վի զիա ստա ցող մաս նա գետ նե րի մաս նա գի տա կան զար գա-

ցումն ու ինք նու րույ նու թյու նը խթա նե լու հմ տու թյուն,

	 սու պեր վի զիա ստա ցող մաս նա գե տի կող մից իրա կա նաց վող գոր ծու-

նեու թյան գնա հատ ման և դրա ար դյունք նե րի հի ման վրա ար ձա գան քե լու 

հմ տու թյուն,

	 սու պեր վի զիայում կի րառ վող տեխ նի կա նե րի իմա ցու թյուն,

	տ րանս ֆե րի, կոնտրտ րանս ֆե րի, եր կա կի փոխ հա րա բե րու թյուն նե-

րի և զու գա հեռ գոր ծըն թաց նե րի վե րա բե րյալ տե սա կան գի տե լիք նե րի իմա-

ցու թյուն,

	սթ րե սի, դիսթ րե սի, հու զա կան այր ման և հոգ նա ծու թյան աշ խա տան-

քային գոր ծու նեու թյան վրա ու նե ցող ազ դե ցու թյան վե րա բե րյալ գի տե լիք-

ներ,

	 հե տա զո տա կան մե թոդ նե րի կի րառ ման հմ տու թյուն ներ,

	 սո ցիալա կան աշ խա տան քի էթի կա կան կո դեք սի, պրակ տի կայի չա-

փո րո շիչ նե րի, կազ մա կեր պչա կան քա ղա քա կա նու թյան, գոր ծող ըն թա ցա-

կար գե րի և իրա վա կան պա հանջ նե րի խոր քային իմա ցու թյուն,
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	 սու պեր վի զո րի պա տաս խա նատ վու թյան և պար տա կա նու թյուն նե րի 

իմա ցու թյուն։

 

Սու պեր վի զո րի պաշ տո նով կամ զբա ղեց րած դիր քով նա խա տես ված վե-

րա պատ րաս տում նե րին, սե մի նար նե րին մաս նակ ցե լուց բացի՝ սու պեր վի զո-

րը տա րե կան մեկ ան գամ պետք է վե րա պատ րաս տում ան ցնի սո ցիալա կան 

աշ խա տան քի սու պեր վի զիայի վե րա բե րյալ (32 ժամ)։

Սու պեր վի զիայի վե րա բե րյալ վե րա պատ րաս տում նե րը պետք է նե րա ռեն 
հետևյալ թե մա նե րը.

•	 Տե սա կան մաս
o  Սո ցիալա կան աշ խա տան քի հի մունք նե րը
o  Սո ցիալա կան աշ խա տան քի սու պեր վի զիայի իրա կա նաց ման առանձ

նա հատ կու թյուն նե րը 
o Է թի կա կան սկզ բունք ներ և ար ժեք ներ. էթի կա կան եր կընտ րանք նե րի 

լուծ ման եղա նակ նե րը
o  Սու պեր վի զիայի իրա կա նաց ման հմ տու թյուն ներ և տեխ նի կա ներ
o  Սու պեր վի զո րին այլ մաս նա գի տու թյուն նե րից (ի րա վա բա նու թյուն, հո

գե բա նու թյուն և սո ցիալա կան այլ գի տու թյուն ներ) ան հրա ժեշտ գի տե
լիք ներ

•	 Պ րակ տիկ մաս
o Խմ բային քն նար կում ներ սու պեր վի զիայի և նրա առան ձին կա ռուց ված

քային բա ղադ րիչ նե րի վե րա բե րյալ։ 
o Ու սում նա կան այ ցեր

 

 Սու պեր վի զիայի գոր ծըն թա ցում կի րառ վող էթի կա կան նոր մե րը: Սու-

պեր վի զիայի իրա կա նա ցու մը են թադ րում է էթի կա կան որո շա կի նոր մե րի 

պահ պա նում:

	  Մաս նա գի տա կան սահ ման նե րի ուր վագ ծում սու պեր վի զո րի և սու

պեր վի նե րի միջև: Սու պեր վի զո րը պահ պա նում է մաս նա գի տա կան, էթի-

կա կան նոր մե րը սու պեր վի զո րա կան ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման ըն-

թաց քում՝ ուր վագ ծե լով մաս նա գի տա կան հս տակ սահ ման ներ իր և իր ծա-

ռա յու թյուն նե րից օգտ վող մաս նա գետ նե րի (սու պեր վի նե րի) միջև։ Վեր ջինս 

նա խա տե սում է կող մե րից յու րա քան չյու րի (սու պեր վի զոր-սու պեր վի) դե րե րի 

և պար տա կա նու թյուն նե րի ձևա կան ամ րագ րում սու պեր վի զիայի մա սին հա-

մա ձայ նագ րում, ինչ պես նաև կար գա պա հա կան սանկ ցիանե րի առանձ նա-

ցում սահ ման ված լիազո րու թյուն նե րի և պար տա կա նու թյուն նե րի միակող-

մա նի կամ եր կուս տեք չա րա շահ ման պա րա գա յում։ Սու պեր վի զոր նե րը 
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չպետք է մտեր միկ փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի մեջ գտն վեն սու պեր վի զիա 

ստա ցող մաս նա գետ նե րի հետ։ Իսկ եթե նման հա րա բե րու թյուն նե րը խն դիր 

առա ջաց նեն, ապա բա ցատ րու թյուն տա լու պա տաս խա նատ վու թյու նը սու-

պեր վի զո րինն է: 

	 Տե ղե կատ վու թյան գաղտ նիու թյան ապա հո վում: Սու պեր վի զո-

րը ապա հո վում է սու պեր վի նե րի կող մից տրա մադր ված տե ղե կատ վու թյան 

գաղտ նիու թյու նը՝ բա ցա ռու թյամբ այն դեպ քե րի, երբ դրանց հրա պա րա կու մը 

պար տադր վում է իրավ իճա կով և օրեն քով: Սու պեր վի զիա ստա ցող մաս նա-

գետ նե րը աշ խա տան քի ըն թաց քում պետք է տե ղե կաց նեն իրենց շա հա ռու-

նե րին, որ նրանց մա սին տե ղե կատ վու թյու նը քն նարկ վե լու է սու պեր վի զո րի 

հետ: 

 Սու պեր վի զիայի մա սին հա մա ձայ նա գի րը: Սու պեր վի զո րա կան մի-

ջամտու թյունն իրա կա նաց վում է սու պեր վի զո րի ծա ռա յու թյուն նե րից օգտ-

վող մաս նա գե տի վար չա կան, կր թա կան և աջակ ցային սու պեր վի զիա ստա-

նա լու կա րիք նե րին հա մա պա տաս խան32:

 Գոր ծըն թա ցին կան խա տե սե լի, կա ռա վա րե լի ըն թացք հա ղոր դե լու նպա-

տա կով ան հրա ժեշտ է կն քել սու պեր վի զիայի մա սին հա մա ձայ նա գիր, որում 

հս տակորեն սահ ման ված կլի նեն կող մե րից յու րա քան չյու րի պար տա կա նու-

թյուն նե րը և պա տաս խա նատ վու թյան շր ջա նակ նե րը, սու պեր վի զո րա կան 

մի ջամ տու թյան հա ճա խա կա նու թյունն ու տևո ղու թյու նը, սու պեր վի զիայի 

կա ռուց վածքն ու փու լային հա ջոր դա կա նու թյու նը։ Սու պեր վի զո րա կան հա-

մա ձայ նա գի րը, ի լրումն վե րոն շյա լի, պի տի ար տա ցո լի սու պեր վիի մաս նա-

գի տա կան զար գաց ման եր կա րա ժամ կետ նպա տակ նե րը։ Կնք ված հա մա-

ձայ նա գի րը են թա կա է պար բե րա կան վե րա նայ ման (նա խընտ րե լի է՝ եռամ-

սյա կը մեկ)։

 Սու պեր վի զո րա կան մի ջամ տու թյան մա սին հա մա ձայ նա գի րը կնք վում է 

սու պեր վի զո րի և սու պեր վիի, իսկ ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում՝ նաև կազ մա-

կեր պու թյան ղե կա վա րի միջև, իսկ փաս տա թուղ թը վերջ նա կան տես քի է բեր-

վում սու պեր վի զո րա կան առա ջին երեք հան դի պում նե րի ըն թաց քում։

 Սու պեր վի զո րա կան մի ջամ տու թյան մա սին հա մա ձայ նագ րի կող մե րի 

թվում են. 

32 ՀՀ սոցիալական ծառայություններում սուպերվիզիայի տրամադրումը մի դեպքում 
հիմնվելու է պայմանագրի (արտաքին սուպերվիզիա՝ վճարովի ծառայություն), մյուս դեպ-
քում՝ համաձայնագրի վրա (ներքին սուպերվիզիա՝ ծառայության ներքին ռեսուրսներով 
ապահովվող)։
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ա.  ծա ռա յու թյան ղե կա վար/ սու պեր վի զոր և սու պեր վի ներ,

բ. ծա ռա յու թյան ղե կա վար, ներ քին սու պեր վի զոր և սու պեր վի ներ, 

գ. ար տա քին/ հրա վի րյալ սու պեր վի զոր (ա ռան ձին ան հատ կամ սու պեր-

վի զո րա կան խումբ), ծա ռա յու թյան ղե կա վար և սու պեր վի ներ։ 

 Սու պեր վի զո րա կան մի ջամ տու թյան մա սին հա մա ձայ նագ րում մաս նա

վո րա պես ամ րագր ված են.

	 սու պեր վի զո րա կան մի ջամ տու թյան նպա տա կը, խն դիր նե րը և սու-

պեր վի զո րի գոր ծա ռույթ նե րը,

	 կող մե րից յու րա քան չյու րի դե րե րը և պար տա կա նու թյուն նե րը,

	 սու պեր վի զո րա կան մի ջամ տու թյան հա ճա խա կա նու թյու նը և տևո-

ղու թյու նը,

	 հան դի պում նե րի ար ձա նագր ման եղա նակ նե րը, ար ձա նագ րու թյուն-

նե րի պահ պան ման սկզ բունք նե րը, ար ձա նագ րու թյուն նե րի հա սա նե լիու-

թյան սահ ման նե րը, ար ձա նագ րու թյուն նե րի հրա պա րակ ման պայ ման նե րը,

	 գաղտ նիու թյան ապա հով ման մի ջոց նե րը և հնա րա վոր սահ մա նա-

փա կում նե րը, 

	հաշ վետ վո ղա կա նու թյան ապա հով ման կար գը (հատ կա պես կար ևոր 

է ար տա քին սու պեր վի զիայի պա րա գա յում),

	հնա րա վոր կոնֆ լիկտ նե րի հաղ թա հար ման և ան ձնա կազ մում «կա-

ռու ցո ղա կան բազ մա կար ծու թյան» ապա հով ման սկզ բունք նե րը, 

	հա մա ձայ նագ րի վե րա նայ ման ամ սա թի վը,

	 սու պեր վի զո րա կան ծա ռա յու թյուն նե րի դի մաց վճար ման կար գը 

(ըստ ան հրա ժեշ տու թյան)։ 

 Սու պեր վի զորսու պեր վի փո խա դարձ պար տա կա նու թյուն նե րը: Ինչ-

պես վեր ևում նշ վեց, սու պեր վի զիայի մա սին հա մա ձայ նագ րում ամ րագր վում 

են սու պեր վի զոր-սու պեր վի փո խա դարձ պար տա կա նու թյուն նե րը։ Վեր ջին-

ներս են թա կա են փո փո խու թյան՝ կախ ված սո ցիալա կան ծա ռա յու թյուն ներ 

մա տու ցող կա ռույ ցի առա քե լու թյու նից, կա ռույ ցում սու պեր վի զո րի և սու պեր-

վիի զբա ղեց րած ստորակարգային դիր քից, հաշ վետ վո ղա կա նու թյան ապա-

հով ման գոր ծող մե խա նիզմ նե րից և այլն։ Աղյու սակ 4.-ո ւմ ներ կա յաց ված են 

սու պեր վի զոր-սու պեր վիի այն պար տա կա նու թյուն նե րը, որոնք, որ պես կա-

նոն, ընդ հա նուր և «կի րա ռե լի» են սու պեր վի զիայի ինս տի տու տը գոր ծար կող 

սո ցա լա կան ծա ռա յու թյուն նե րի հա մար՝ ան կախ վե րը նշ ված հան գա մանք-

նե րից։ 
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Ա ղյու սակ 4. 
Սու պեր վի զիայի շր ջա նակ նե րում սու պեր վի զորսու պեր վիի 

փո խա դարձ պար տա կա նու թյուն նե րը

Սու պեր վի զոր Սու պեր վի

Նա խա պատ րաս տում և հա մա ձայ նեց-
նում է սու պեր վի զիայի մա սին հա մա-
ձայ նա գի րը ծա ռա յու թյան ղե կա վա-
րու թյան և սու պեր վիի հետ։

Մաս նակ ցում է հա մա ձայ նագ րի հաս-
տատ ման փու լում՝ հան դես գա լով առա-
ջար կու թյուն նե րով սու պեր վի զո րա կան 
հան դի պում նե րի վայ րի, հա ճա խա կա-
նու թյան, տևո ղու թյան, սու պեր վի զոր-
սու պեր վի փո խա դարձ պար տա կա նու-
թյուն նե րի և այլ նի առն չու թյամբ։

Կազ մա կեր պում և վա րում է ան հա տա-
կան և խմ բային սու պեր վի զո րա կան 
հան դի պում նե րը։

Կա նո նա վոր կեր պով, ժա մա նա կին և 
ակ տի վո րեն մաս նակ ցում է սու պեր վի-
զո րա կան հան դի պում նե րին։

Ա պա հո վում է աջակ ցող և հա մա գոր-
ծակ ցային մի ջա վայր սու պեր վի զիայի 
իրա կա նաց ման ողջ ըն թաց քում՝ երաշ-
խա վո րե լով հան դի պում նե րի ան ցկաց-
ման վայ րի, ժա մա նա կի և տևո ղու թյան 
հար մար լի նե լը բո լոր կող մե րին։

Հա մա գոր ծակ ցում և մաս նակ ցու թյուն 
է ու նե նում սու պեր վի զիայի կա յաց-
ման հա մար ան հրա ժեշտ պայ ման նե-
րի ապա հով մա նը։ Հա վուր պատ շա ճի 
նա խա պատ րաստ վում է սու պեր վի զո-
րա կան հան դի պում նե րին (նա խա պես 
կա տա րած լի նե լով ստա ցած առա ջադ-
րանք նե րը)։

Պահ պա նում է մաս նա գի տա կան, 
էթիական չա փո րո շիչ նե րը, օր.՝ երաշ-
խա վո րում է հան դիպ ման ըն թաց քում 
ստաց ված տե ղե կատ վու թյան գաղտ-
նիու թյան պահ պա նու մը՝ ել նե լով շա-
հա ռու ի և ան ձնա կազ մի ան վտան գու-
թյու նից։

Պահ պա նում է մաս նա գի տա կան, էթի-
կա կան չա փո րո շիչ նե րը, օր.՝ նա խա-
պես տե ղե կաց նում է իր շա հա ռու նե րին, 
որ նրանց մա սին տե ղե կատ վու թյու-
նը կա րող է քն նարկ վել սու պեր վի զո րի 
հետ։

Կազ մում և պահ պա նում է սու պեր վի-
զիայի ըն թաց քի վե րա բե րյալ ար ձա-
նագ րու թյուն նե րը։

-

* Սոցիալական աշխատողները, որոնք անմիջականորեն աշխատանք չեն իրակա-
նացնում շահառուների հետ, ավելի քիչ պարբերականությամբ սուպերվիզիայի կարիք 
ունեն։ Այս պարագայում եռամսյակային միջամտությունն է նպատակահարմար։ 
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Ե րաշ խա վո րում է սու պեր վի զիայի վե-
րա բե րյալ հա մա ձայ նագ րի վե րա նա-
յումն ու հա մա ձայ նե ցու մը սու պեր վի-
զիա ստա ցող մաս նա գե տի հետ տա րե-
կան կտր ված քով։

Մաս նակ ցում է տա րե կան կտր ված քով 
տե ղի ու նե ցող սու պեր վի զիայի վե րա բե-
րյալ հա մա ձայ նագ րի վե րա նայ մա նը։

Իր պար տա կա նու թյուն ներն ար դյու նա վե տո րեն կա տա րե լու հա մար սու-

պեր վի զո րը պետք է տի րա պե տի նաև որո շա կի լիազո րու թյուն նե րի, որոնք 

պետք է՝

	 սահ ման ված լի նեն իրա վա կան ակ տե րով,

	 հաս կաց ված լի նեն սու պեր վի զիա ստա ցող մաս նա գետ նե րի/ այլ 

գոր ծըն կեր նե րի կող մից,

	« հաս կա նա լի» լի նեն սո ցիալա կան ծա ռա յու թյուն նե րի շա հա ռու նե-

րին։

 Սու պեր վի զո րա կան հան դի պում նե րի հա ճա խա կա նու թյու նը և տևո

ղու թյու նը.  մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյան շր ջա նակ նե րում աս վում է, որ 

սու պեր վի զո րա կան հան դի պում նե րի իրա կա նաց ման հա ճա խա կա նու թյան 

վե րա բե րյալ որո շում նե րի կա յա ցու մը հիմն վում է հետ ևյալ գոր ծոն նե րի վրա.

•	  սո ցիալա կան աշ խա տո ղի կր թու թյու նը,

•	  սո ցիալա կան աշ խա տո ղի մաս նա գի տա կան փոր ձը,

•	  սո ցիալա կան աշ խա տո ղի գոր ծու նեու թյան ոլոր տում առ կա ռիս կե րը,

•	  սո ցիալա կան աշ խա տո ղի գոր ծու նեու թյան ոլոր տում սթ րե սի մա-

կար դա կը։

 

Հիմք ըն դու նե լով մաս նա գի տա կան փոր ձը՝ սու պեր վի զիորա կան հան դի-

պում նե րը պետք է տե ղի ու նե նան հետ ևյալ կերպ:

•	  Նո րա վարտ և սկս նակ սո ցիալա կան աշ խա տող ներ, որոնք առնվազն 

երկ շա բա թյա պար բե րա կա նու թյամբ կունենան սու պեր վի զորական 

հանդիպումներ մասն ագի տա կան պրակ տի կայի առա ջին եր կու տա րի նե րի 

ըն թաց քում (սկզբ նա կան շր ջա նում նա խընտ րե լի է սու պեր վի զո րա կան հան-

դի պում նե րի իրա կա նա ցու մը շա բա թա կան կտր ված քով)։

•	  Փոր ձա ռու սո ցիալա կան աշ խա տող ներ, որոնք փո խում են իրենց 

գոր ծու նեու թյան ոլոր տը. նվա զա գույ նը ամ սա կան պար բե րա կա նու թյամբ 

սու պեր վի զորական հանդիպումներ կունենան նոր ոլոր տում աշ խա տան քի 

առա ջին տար վա ըն թաց քում (սկզբ նա կան շր ջա նում նա խընտ րե լի է սու պեր-

վի զո րա կան հան դի պում նե րի իրա կա նա ցու մը երկ շա բա թյա պար բե րա կա-
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նու թյամբ)։ 

•	 Ո լոր տում փոր ձա ռու թյուն ու նե ցող սո ցիալա կան աշ խա տող ներ, 

որոնց սու պեր վի զո րա կան հան դի պում նե րը տե ղի են ու նե նում ամ սա կան 

առն վազն մեկ հան դի պում պար բե րա կա նու թյամբ, ինչ պես նաև ըստ կա րի-

քի/ ան հրա ժեշ տու թյան՝ հա մա ձայն կազ մա կեր պու թյան ներ քին ըն թա ցա-

կար գե րին ու պա հանջ նե րին և հիմն վե լով սու պեր վի զո րա կան հայ ցի վրա։ 

Ա ղյու սակ 5. 
Սու պեր վի զո րա կան մի ջամ տու թյան նվա զա գույն 

հա ճա խա կա նու թյու նը և տևո ղու թյու նը

Փոր ձա ռու թյան մա կար դա կը Ն վա զա գույն հա ճա խա կա-
նու թյու նը

Տ ևո ղու թյու նը

Սո ցիալա կան աշ խա տան
քի սկս նակ մաս նա գետ ներ՝ 

մինչև 2 տա րի փորձ

Եր կու շա բա թը մեկ ան գամ
(սու պեր վի զիան առն վազն 
պետք է ու նե նա դեմառդեմ 

ֆոր մալ ձևա չափ)

60 րո պե

Սո ցիալա կան աշ խա տող, 
որը փո խում է իր պրակ տիկ 
գոր ծու նեու թյան բնա գա վա
ռը, կամ ու նի «նոր» աշ խա
տա կազ մում ին տեգր վե լու 

խն դիր

 
Եր կու շա բա թը մեկ ան գամ 60 րո պե

Պ րակ տիկ սո ցիալա կան 
աշ խա տող 2 և ավե լի տա րի 
հա մա պա տաս խան մաս նա

գի տա կան փոր ձով

Ա մի սը մեկ ան գամ * 60 րո պե

Պ րակ տի կա ան ցնող սո
ցիալա կան աշ խա տան քի 

ու սա նող նե րը

35 ժամ պրակ տի կա ան ցնե
լուց հե տո 23 ժամ

 Սու պեր վի զիայի իրա կա նաց ման սկզ բունք նե րը: Սու պեր վի զիայի իրա-

կա նա ցու մը են թադ րում է որո շա կի սկզ բունք նե րի պահ պա նում, մաս նա վո-

րա պես.

ա.Մաս նա գի տա կան հմ տու թյուն ներ, փոր ձա ռու թյուն: Սու պեր վի զիայի 

ար դյու նավե տու թյու նը և որա կա կան հատ կա նիշ նե րը հիմ նա կա նում կախ-

ված են սու պեր վի զո րի մաս նա գի տա կան գի տե լիք նե րից և հմ տու թյուն նե րից, 

ինչ պես նաև նրա փոր ձա ռու թյու նից։
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բ. Սու պեր վի զիայի մա սին հա մա ձայ նագ րի կն քում: Հա մա ձայ նա գի րը 

նե րա ռում է մաս նա գի տա կան զար գաց ման եր կա րա ժամ կետ նպա տակ նե-

րը, ընդ որում՝ այն պետք է պար բե րա բար քն նարկ վի ու վե րա նայ վի սու պեր-

վի զո րի և նրա ծա ռա յու թյուն նե րից օգտ վող մաս նա գե տի կող մից։ 

գ. Կա րի քա հեն մի ջամ տու թյուն: Սու պեր վի զիան իրա կա նաց վում է սու-

պեր վի զո րի ծա ռա յու թյուն նե րից օգտ վող մաս նա գե տի վար չա կան, կր թա-

կան և աջակ ցային սու պեր վի զիա ստա նա լու կա րիք նե րին հա մա պա տաս-

խան։ Մինչև հա մա պա տաս խան կա րի քի առա ջա ցու մը սու պեր վի զիան 

կա րող է միայն մեկ գոր ծա ռույթ կա տա րել, այն է՝ վար չա կան, և այս պի սով՝ 

գոր ծել որ պես կա ռա վար չա կան գոր ծիք՝ առանց իր մյուս գոր ծա ռույթ նե րի։ 

դ.Սու պեր վի զո րա կան մի ջամ տու թյան ըն թաց քի փաս տաթղ թա վո րում: 

Սու պեր վի զիայի ողջ ըն թաց քը պետք է ար ձա նագր վի/ փաս տաթղ թա վոր վի։ 

Փաս տաթղ թա վո րու մը սկս վում է սու պեր վի զո րի և սու պեր վի զիա ստա ցող 

մաս նա գե տի միջև հա մա ձայ նագ րի կն քու մից, որը հա մա ձայ նեց վում է կող-

մե րի միջև և են թա կա է վե րա նայ ման տա րե կան մեկ ան գամ պար բե րա կա-

նու թյամբ:

 Սու պեր վի զո րա կան բո լոր հան դի պում նե րը նույն պես են թա կա են ար ձա-

նագր ման։ Յու րա քան չյուր հան դիպ ման հա մար ար ված ար ձա նագ րու թյու-

նը են թադ րում է սու պեր վի զո րի և սու պեր վի զիա ստա ցող մաս նա գե տի ստո-

րագ րու թյուն ներն ու ամ սաթ վի ամ րագ րու մը։ Բո լոր ար ձա նագ րու թյուն նե րը 

կոն ֆի դեն ցիալ բնույթ են կրում, հետ ևա բար պետք է պահ պան վեն ապա հով/ 

ան վտանգ վայ րում սու պեր վի զո րի կող մից և պա տաս խա նատ վու թյամբ։ Ընդ 

որում՝ ար ձա նագ րու թյուն նե րը են թա կա են ստուգ ման և աու դի տի։ Վեր ջի-

նիս նպա տա կը մա տուց ված սու պեր վի զո րա կան ծա ռա յու թյուն նե րի իրա կա-

նաց ման փաս տա ցի վի ճա կի և ար դյու նա վե տու թյան ստու գումն է։ 

ե. Սու պեր վի զիայի ըն թաց քը կար գա վո րող չա փո րո շիչ նե րի ապա հո

վում: Եթե ան գամ սու պեր վի զիայի գնա հատ ման չա փո րո շիչ նե րը կազ մա-

կեր պու թյու նից կազ մա կեր պու թյուն տար բեր վում են, հիմ նա կա նում պայ-

մա նա վոր ված սո ցիալա կան աշ խա տան քի պրակ տի կայի առանձ նա հատ-

կու թյուն նե րով, այ նո ւա մե նայ նիվ, սու պեր վի զիան պետք է իրա կա նաց վի 

որո շա կի չա փա նիշ նե րով։ 

զ. Մարդ կային, ֆի նան սա կան անհ րա ժեշտ ռե սուրս նե րի և հաշ վետ

վո ղա կա նու թյան ապա հո վում: Սո ցիալա կան աշ խա տո ղի կա րիք նե րին 

հա մա պա տաս խան սու պեր վի զիայի իրա կա նաց ման հա վա նա կա նու թյու նը 

սահ մա նա փակ է, քա նի դեռ ապա հով ված չեն ան հրա ժեշտ ռե սուրս նե րը, 

հաշ վետ վո ղա կա նու թյու նը, և սահ ման ված չէ լիազո րու թյու նե րի շր ջա նա կը: 
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Ռե սուրս նե րի սա կա վու թյամբ պայ մա նա վոր ված՝ սու պեր վի զիան երկ րոր դա-

կան և անար դյու նա վետ կդառ նա։ Ժա մա նա կա հատ վա ծը, որը պա հանջ վում 

է սու պեր վի զիայի գոր ծըն թա ցում ներգ րավ ված յու րա քան չյուր մաս նա գե տի 

հա մար, պետք է հաշ վարկ վի առան ձին (նե րա ռյալ նա խա պատ րաս տա կան 

և գնա հատ ման ժա մա նա կա հատ վա ծը), իսկ սու պեր վի զո րի այլ պար տա կա-

նու թյուն նե րը պետք է հա մա պա տաս խա նա բար հար մա րեց վեն/ հա մա պա-

տաս խա նեց վեն դրան։ Ընդ որում՝ սու պեր վի զո րի և նրա ծա ռա յու թյուն նե րից 

օգտ վող մաս նա գե տի լիազո րու թյուն նե րը պետք է հս տա կո րեն տար բե րակ-

ված լի նեն մի մյան ցից։ 

Է. Սու պեր վի զորսու պեր վի հա րա բե րու թյուն նե րում կոնֆ լիկտ նե րի 

կա ռա վա րում: Ան հրա ժեշտ է հա մա պա տաս խան մե խա նիզմ ներ մշա կել, 

որոնք թույլ կտան կազ մա կեր պել այն դեպ քե րի գնա հա տումն ու քն նար կու-

մը, որոնց պա րա գա յում սու պեր վի զոր-սու պեր վի փոխ հա րա բե րու թյուն նե-

րում դժ վա րու թյուն ներ են առա ջա ցել։ Կար ևոր է գի տակ ցել, որ մինչև առ կա 

կոնֆ լիկտ նե րը չլուծ վեն, ան հնար կլի նի մի ջամ տու թյան ար դյուն քում հաս-

նել սահ ման ված նպա տակ նե րին։ Սու պեր վի զո րի և իր ծա ռա յու թյուն նե րից 

օգտ վո ղի միջև առ կա կոնֆ լիկ տի լուծ ման հա մար պետք է օգ տա գործ վեն 

կոնֆ լիկ տի լուծ ման հա մա պա տաս խան մո դել ներ, այդ թվում՝ նաև կազ մա-

կեր պել ար տա քին սու պեր վի զիայի իրա կա նա ցու մը (սու պեր վի զիայի մա սին 

հա մա ձայ նագ րում այս մա սին պետք է նշում լի նի)։ 

ը. Շա րու նա կա կան մաս նա գի տա կան զար գաց ման հնա րա վո րու թյուն

նե րի ստեղ ծում: Գոր ծա կա լու թյու նը պետք է սու պեր վի զո րին սո ցիալա կան 

աշ խա տան քի սու պեր վի զիայի հետ կապ ված գի տե լիք նե րի և հմ տու թյուն նե-

րի շա րու նա կա կան զար գաց ման հնա րա վո րու թյուն ներ ստեղ ծի։ 

Այս պի սով՝ սո ցիալա կան ծա ռա յու թյուն նե րում շա հա ռու նե րի հետ ան մի-

ջա կան շփում ու նե ցող բո լոր մաս նա գետ նե րը պետք է կազ մա կեր պու թյան/ 

գոր ծա կա լու թյան ներ սում (ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում` նաև ար տա քին 

սու պեր վի զո րից) կա նո նա վոր կեր պով սու պեր վի զիա ստա նա լու հնա րա վո-

րու թյուն ու նե նան։ Նման հնա րա վո րու թյու նը թույլ կտա ապա հո վելու մա-

տուց վող ծա ռա յու թյուն նե րի որա կը, զար գաց նելու աշ խա տա կից նե րի սո-

ցիալա կան աշ խա տան քի վե րա բե րյալ գի տե լիք ներն ու հմ տու թյուն նե րը, 

ապա հո վելու սո ցիալա կան աշ խա տան քի էթի կա կան սկզ բունք նե րի ու ար-

ժեք նե րի ըն կա լու մը, մե ծաց նելու աշ խա տա կից նե րի՝ աշ խա տան քից բա վա-

րար վա ծու թյու նը, ինչ պես նաև իրա կա նաց նելու հնա րա վոր հու զա կան այր-

ման կան խար գե լում։ 
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 Հար ցեր՝ ստուգ ման հա մար 

1. Ո րո՞նք են սու պեր վի զո րին ներ կա յաց վող ընդ հա նուր և նեղ մաս նա-

գի տա կան պա հանջ նե րը։ 

2. Ինչ պի սի՞ էթի կա կան նոր մեր են ըն դուն ված սու պեր վի զիայում։

3. Ի՞նչ է սու պեր վի զիայի մա սին հա մա ձայ նա գի րը։ 

4. Ինչ պի սի՞ դրույթ ներ են ամ րագր ված սու պեր վի զիայի մա սին հա մա-

ձայ նագ րում։ 

5. Ինչ պի սի՞ փո խա դարձ պար տա կա նու թյուն ներ ու նեն սու պեր վի զո րը 

և սու պեր վին։ 

6. Ո՞րն է սու պեր վի զո րա կան հան դի պում նե րի ցան կա լի հա ճա խա-

կա նու թյու նը և տևո ղու թյու նը՝ հաշ վի առ նե լով սու պեր վիի մաս նա գի տա կան 

փորձն ու գե տե լիք նե րը։ 

7. Ո րո՞նք են սու պեր վի զիայի իրա կա նաց ման սկզ բունք նե րը։
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3.2.  Սու պեր վի զիայի իրա կա նաց ման մե թոդ նե րը
 

Ինչ պես ար դեն նշ վեց, սու պեր վի զո րի հետ աշ խա տան քը սո ցիալա կան 

պաշտ պա նու թյան ոլոր տի մաս նա գի տա կան պրակ տիկ գոր ծու նեու թյա նը 

նա խա պատ րաս տե լու ան բա ժա նե լի մասն է, ինչ պես նաև այն ան փո խա-

րի նե լի է ար դեն իսկ պրակ տի կա յում ներգ րավ ված մաս նա գետ նե րի աշ խա-

տան քի որա կի բա րե լավ ման տե սան կյու նից (այ սինքն՝ այն կա րող է իրա-

կա նաց վել ինչ պես սկս նակ սո ցիալա կան աշ խա տո ղի, այն պես էլ փոր ձա ռու 

մաս նա գե տի հետ): Սու պեր վի զիան նպաս տում է մաս նա գի տա կան գի տե-

լիք նե րի և հմ տու թյուն նե րի ընդ լայն մա նը, այն ան հրա ժեշտ և օգ տա կար է 

սո ցիալա կան ոլոր տի մաս նա գե տի հա մար. ապա հո վում է նրա ան ձնային և 

մաս նա գի տա կան աճը: Սա կայն սու պեր վի զիայի դե րը պայմանավորված է 

ոչ միայն մաս նա գետ նե րի շա րու նա կա կան զար գաց ման և աճի ապա հով ման 

գործոնով, այլև ար դյու նա վետ մաս նա գի տա կան փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի 

ձևա վոր մամբ։ Օրի նակ` խմ բային սու պեր վի զիայի ըն թաց քում կա տար ված 

աշ խա տանք նե րի քն նար կու մը կա րող է օգ նել զար գաց նել թի մի ան դամ նե րի 

հա ղոր դակց ման և թի մային աշ խա տան քի կա տար ման հմ տու թյուն նե րը։

 Սու պեր վի զո րա կան մի ջամ տու թյան ար դյու նա վե տու թյունն ապա հո վե լու 

հա մար ան հրա ժեշտ է, որ  մաս նա գե տը հս տակ պատ կե րաց նի իր պար տա-

կա նու թյուն նե րի և լիազո րու թյուն նե րի շր ջա նա կը, պատ րաստ լի նի ներդնե-

լու իր գի տե լիք ներն ու փոր ձը՝ հա նուն ան ձնա կազ մի զար գաց ման, մա տուց-

վող ծա ռա յու թյուն նե րի որա կի բա րե լավ ման, շա րու նա կա կա նու թյան ապա-

հով ման և, ի վեր ջո, սո ցիալա կան ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցող կա ռույ ցի 

ռազ մա վա րու թյան/ պլա նի իրա գործ ման։ Այս ամե նը կյան քի կո չե լու հա մար 

սու պեր վի զո րը առա ջին հեր թին պի տի հս տա կեց նի՝ ի՞նչ ակն կա լիք ներ ու նի 

ան ձնա կազ մը իրե նից, ին չի՞ց սկ սել և ինչ պի սի՞ ու ղե նի շեր սահ մա նել։ 
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Ա ղյու սակ 6. 
Սու պեր վի զիայի ար դյու նա վե տու թյունն ապա հո վող գոր ծոն նե րը

 Սու պեր վի զիայի նպա տա կի, խն դիր նե րի, ըն թա կար գե րի ճա նա չում: Այս գոր ծո-
նը կար ևոր նշա նա կու թյուն ու նի սու պեր վի զիայի գոր ծըն թա ցի «ճիշտ» մեկ նար-
կը ապա հո վե լու տե սան կյու նից: Ինչ պես սու պեր վի զո րը, այն պես էլ սու պեր վին 
պետք է նա խա պատ րաստ ված լի նեն իրենց հա մա պա տաս խան դե րե րը իրա կա-
նաց նե լու հա մար, եր կուս տեք ճա նա չեն և հետ ևեն սու պեր վի զիայի մա սին հա մա-
ձայ նագ րի դրույթ նե րին, որոնց թվում են.

	 սու պեր վի զո րի և սու պեր վիի պար տա կա նու թյուն նե րը,
	 սու պեր վի զո րի և սու պեր վիի լիազո րու թյու նե րի շր ջա նա կը,
	 սու պեր վի զիայի ըն թաց քը կար գա վո րող չա փո րո շիչ նե րը/ ստան դարտ նե-

րը,
	 սու պեր վի զիայի իրա  կա նաց ման էթի կա կան նոր մե րը, 
	սու պեր վի զիայի հա ճա խա կա նու թյու նը և տևո ղու թյու նը։ 

Հա մա պա տաս խան աշ խա տան քային մի ջա վայ րի և պայ ման նե րի ապա հո վում: 
Ան հրա ժեշտ է ստեղ ծել աշ խա տան քային այն պի սի մի ջա վայր և պայ ման ներ, 
որոնք թույլ կտան սու պեր վի զո րին ու սու պեր վի զիա ստա ցող մաս նա գե տին ան-
կեղծ, բաց և առանց եր րորդ ան ձի կող մից ընդ հա տում նե րի քն նար կել ըն թա ցիկ 
աշ խա տանք ներն ու առ կա մար տահ րա վեր նե րը։
 Սու պեր վի զո րի խո րը տե սա կան և պրակ տիկ մաս նա գի տա կան գի տե լիք նե րը: 
Սու պեր վի զո րը պետք է տի րա պե տի սո ցիալա կան աշ խա տան քի, աշ խա տա կազ-
մի և կոնֆ լիկտ նե րի կա ռա վար ման վե րա բե րյալ խո րը տե սա կան և պրակ տիկ 
գի տե լիք նե րի, պատ շաճ նա խա պատ րաստ ված լի նի՝ իր գոր ծա ռույթ նե րի իրա-
կա նաց ման և սու պեր վի նե րին բազ մա կող մա նի ծա ռա յու թյուն ներ տրա մադ րե լու 
հա մար։ 
Սու պեր վի զո րի գի տե լիք նե րի ու հմ տու թյուն նե րի շա րու նա կա կան կա տա րե լա
գործ ման հնա րա վո րու թյուն ներ: Ան կախ այն հան գա ման քից, թե ինչ պի սի նեղ 
մաս նա գի տա ցում ու նի սու պեր վի զո րը, սու պեր վի զո րա կան մի ջամ տու թյուն իրա-
կա նաց նե լու հա մար նրա նից կպա հանջ վեն հա վե լյալ, բազ մա կող մա նի և միան-
գա մայն նոր գի տե լիք ներ և հմ տու թյուն ներ։
Ս տեղ ծա գոր ծա կան և նո րա րա րա կան աշ խա տան քային մո տե ցում նե րի կի րա
ռում: Սո ցիալա կան աշ խա տող նե րը հնա րա վոր է՝ միան գա մայն նոր մո տե ցում-
նե րի և աշ խա տան քային մե թոդ նե րի կա րիք ու նե նան. այն, ինչն «աշ խա տող» է 
սու պեր վի զո րի տե սան կյու նից, միշտ չէ, որ «կաշ խա տի» իր ծա ռա յու թյուն նե րից 
օգտ վող այլ մաս նա գետ նե րի հա մար։ 
Ան կեղ ծու թյուն: Սու պեր վի զո րը, բնա կա նա բար, չի ու նե նա իր ծա ռա յու թյուն նե-
րից օգտ վող մաս նա գե տի մոտ ծա գած բո լոր հար ցե րի պա տաս խան նե րը։ Ան տե-
ղյա կու թյու նը ըն դու նե լը՝ ասե լով «Ես չգի տեմ» կամ «Ինձ ժա մա նակ է ան հրա-
ժեշտ՝ իրա վի ճա կին ծա նո թա նա լու հա մար», շատ ըն դու նե լի է և հար գան քի է ար-
ժա նա նում աշ խա տա կից նե րի շր ջա նում։
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Յու րա քան չյուր կազ մա կեր պու թյուն ու նի որո շա կի նպա տակ ներ և այդ 

նպա տակ նե րը կյան քի կո չե լու ուղ ղու թյամբ աշ խա տող ան ձնա կազմ/ թիմ։ 

Սու պեր վի զո րա կան մի ջամ տու թյու նը որ ևէ կա ռույ ցում պետք է մեկ-

նար կի վեր ջի նիս նպա տակ նե րի, դրանց ուղղ ված քայ լե րի, ան հրա ժեշտ ռե-

սուրս նե րի և ան ձնա կազ մում գո յու թյուն ու նե ցող փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի 

հս տա կե ցու մից։ Այ սինքն՝ կազ մա կեր պու թյու նը (ղե կա վար + սու պեր վի զոր + 

ան ձնա կազմ հա մա տեղ) պետք է որո շա կիաց նի, թե ին չի է ձգ տում հաս նել 

(ցան կու թյուն), գոր ծըն թա ցը, որը ան հրա ժեշտ է ան ցնել (գոր ծո ղու թյուն), ռե-

սուրս նե րը, որոնք ան հրա ժեշտ են նպա տակ նե րի իրա գործ ման հա մար (կա

րիք), և հա մա տեղ աշ խա տան քի սկզ բունք նե րը (հե տա դարձ կապ): 

Այս նպա տա կով առա ջարկ վում է «Հա մա կար գե րի մո դելը», որը կա րող 

է օգ տա կար լի նել սու պեր վի զո րի հա մար՝ հս տակ պատ կե րաց նե լու, թե ինչ է 

տե ղի ու նե նում կազ մա կեր պու թյու նում/ գոր ծա կա լու թյու նում ընդ հա նուր առ-

մամբ և մաս նա վո րա պես իր ծա ռա յու թյուն նե րից օգտ վող ան ձնա կազ մում։ 

Մո դե լը կա րող է օգ տա գործ վել որ պես գոր ծիք՝ բա ցա հայ տե լու, թե հատ կա-

պես որ տեղ է ան հրա ժեշտ կենտ րո նաց նել էներ գիան՝ նպա տա կին հաս նե լու 

հա մար33:
Գ ծա պատ կեր 12. 

Հա մա կար գե րի մո դե լը սու պեր վի զիայում

33 J. Abbott, Real Cases project: Social work supervision, Columbia Univesity school of social 
work, New York , p. 35.
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Գ ծա պատ կեր 12 .ու մ ներ կա յաց ված հա մա կար գե րի մո դե լը նե րա ռում է 

հետ ևյալ բա ղադ րիչ նե րը՝  ցանկություն, գործողություն և կարիք:

	«Ցան կու թյունը» ար տա ցո լում է կազ մա կեր պու թյան/ գոր ծա կա լու-

թյան ընդ հա նուր տես լա կա նը և նպա տա կը:

	« Գոր ծո ղու թյունը» ար տա ցո լում է ան ձնա կազ մի ընդ հա նուր տես լա-

կա նը և նպա տա կը, վեր ջին նե րիս իրա գործ ման հա մար սահ ման ված ըն թա-

ցա կար գե րը: 

	« Կա րիքը» մարդ կային և ֆի նան սա կան ռե սուրս նե րին է վե րա բե-

րում։ 

Նվիր ված, կոմ պե տենտ, վս տա հե լի ան ձնա կազ մը աշխա տան քը հա-

վուր պատ շա ճի ավար տին հասց նե լու հա մար (Committed+Competent+ 

Confident=3C -ե րի մո դել) կար ևոր ռե սուրս է: 

Սու պեր վի զո րը ապա հո վում է վե րոն շյալ բա ղադ րիչ նե րի հս տակ մեկ նա-

բա նու թյու նը սու պեր վի նե րի հա մար։ Այս պես, եթե «ցան կու թյու նը» ոչ միան-

շա նակ է սահ ման ված, և շեշ տը դր ված է «գոր ծո ղու թյան» վրա, ապա «կա-

րիքը» կան տես վի։

 Թի մի հետ հա մա տեղ նպա տակ ներ սահ մա նե լիս ամե նա հեշտ մի ջո ցը՝ 

պար զե լու՝ արդյոք «ցան կու թյունը» ընդ հա նուր է, և թի մը մո տի վա ցած է, 

հետևյալ հար ցը պար զա բա նելն է՝ «Ին չո՞ւ է ան հրա ժեշտ տվյալ խնդ րի լու-

ծու մը»։ Են թադ րենք, խն դիր է դր ված ժա մա նա կին ու նե նալու Խնա մա կա-

լու թյան և հո գա բար ձու թյան հանձ նա ժո ղո վին (ԽՀՀ) ներ կա յաց վե լիք փաս-

տաթղ թե րը, եթե սու պեր վի զո րը բա ցատ րի, որ խնա մա տա րու թյան շր ջա նակ-

նե րում գոր ծըն թա ցը չի մեկ նար կի, և ըն տա նի քի վե րա միավո րու մը տե ղի չի 

ու նե նա, եթե ժա մա նա կին հա մա պա տաս խան փաս տաթղ թե րը չներ կա յաց-

վեն, ապա ան ձնա կազ մի ան դամ նե րը կգի տակ ցեն խնդ րի հրա տա պու թյու նը 

և շա հագրգռ ված կլի նեն պատ շաճ կեր պով կա տա րե լու իրենց հանձ նա րար-

ված առա ջադ րան քը։ 
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Ա ղյու սակ 7. 7 
Խոր հուրդ սկս նակ սու պեր վի զո րին

1. Սու պեր վի զո րա կան մի ջամ տու թյու նը սկս վում է ան ձնա կազ մի հետ առա ջին 

հան դի պու մից. դրա կան տպա վո րու թյուն թո ղե՛ք։

 Նախ քան սու պեր վի զո րա կան առա ջին հան դիպ ման մեկ նար կը եր կուս տեք 

հստա կեց րե՛ք ակն կա լիք նե րը, մի ջամ տու թյան ցան կա լի ար դյունք նե րը, ներ քին 

(«չգր ված») նոր մե րը։

2. Խու սա փե՛ք սու պեր վի զիան որ պես բա ցա ռա պես ֆոր մալ գոր ծըն թաց ըն կա

լե լուց. ոչ ձևա կան քն նար կում նե րը սու պեր վի զիայի գոր ծըն թա ցի կար ևոր մա սն 

են և եր բեմն ար ժե քա վոր տե ղե կատ վու թյան աղ բյուր կա րող են հան դի սա նալ։ 

Հնա րա վո րու թյո՛ւն տվեք մաս նա գետ նե րին դեպ քե րի քն նար կում նե րի ըն թաց քում 

ար տա հայ տելու իրենց զգաց մունք նե րը, մտ քե րը։ Հա մոզ վե՛ք, որ սու պեր վի զիայի 

մա սին պայ մա նագ րում տեղ է գտել ոչ ֆոր մալ քն նար կում նե րի բա ղադ րի չը։ Հա-

տուկ ու շադ րու թյուն դարձ րե՛ք այդ քն նար կում նե րի ար դյուն քում կա տար ված եզ-

րա հան գում նե րին։ 

3. Հա մա տե ղե՛ք ձևա կան և ոչ ձևա կան առաջնորդի (լի դե րի) Ձեր դե րե րը. եղե՛ք 

հս տակ Ձեր սպա սում նե րի և որո շա կի չա փա նիշ նե րին հա մա պա տաս խան աշ-

խա տանք պա հան ջե լու հար ցում, միև նույն ժա մա նակ եղե՛ք զգոն /ար ձա գան քող 

սու պեր վիի կա րիք նե րի նկատ մամբ: Հարց րե՛ք ինք ներդ Ձեզ՝ արդյոք չա փա զանց 

ավ տո րի տար աշ խա տան քային մո տե ցում ներ չեք որ դեգ րել։

4. Պար բե րա բար վե րա նայե՛ք սու պեր վի զո րա կան մի ջամ տու թյան ըն թաց քը:

 Պար զա բա նե՛ք՝ 

•	 ինչ պե՞ս է թի մը ըն կա լում սու պեր վի զո րա կան գոր ծըն թա ցը, 

•	 արդյո՞ք սու պեր վի զո րա կան գոր ծըն թա ցը հա մա պա տաս խա նում է 

նրանց մաս նա գի տա կան կա րիք նե րին, 

•	 հս տա կեց րե՛ք՝ ինչ պե՞ս Դուք կա րող եք հա մա տեղ աշ խա տել այն առա-

վել ար դյու նա վետ դարձ նե լու ուղ ղու թյամբ, 

•	 արդյո՞ք սու պեր վի զո րա կան մի ջամ տու թյան ար դյուն քում լուծ վում են 

մաս նա գի տա կան եր կընտ րանք նե րը, 

•	 արդյո՞ք սու պեր վի զայի մի ջո ցով աշ խա տա կից ներն առա վել ոգ ևոր ված և 

հե տաքրք ված են սե փա կան աշ խա տան քով, 

•	 ինչ պե՞ս Դուք և ան ձնա կազ մը կա րող եք առա վել նպա տա կային և ար-

դյու նա վետ օգ տա գոր ծել սու պեր վի զիայի հա մար նա խա տես ված ժա մա-

նա կը։ 
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5. Երաշ խա վո րե՛ք սու պեր վի զո րա կան մի ջամ տու թյան ար դյու նա վե տու թյու նը. 

սու պեր վի զո րը պետք է հնա րա վո րու թյուն ու նե նա վե րա նայելու իր մաս նա գի տա-

կան մո տե ցում նե րը, աշ խա տան քային ոճը և բա ցա հայ տելու մաս նա գի տա կան 

զար գաց ման կա րիք նե րը։ Հա ճախ սու պեր վի զորն ինքն է գի տակ ցում է իր կող մից 

մա տուց վող ծա ռա յու թյուն նե րի ան հա մա պա տաս խա նու թյու նը սու պեր վի զիայի 

մա սին հա մա ձայ նագ րում ամ րագր ված չա փա նիշ նե րին։ Նա խա ձեռ նո ղա կա նու-

թյուն դրս ևո րե լով և մաս նա գի տա կան զար գաց ման հնա րա վո րու թյուն նե րը օգ-

տա գոր ծե լու մի ջո ցով (մաս նա գի տա կան վե րա պատ րաս տում ներ, սե մի նար ներ, 

գի տա ժո ղով ներ, սու պեր վի զո րա կան կո լե գիում ներ և այլն) լրաց նե լով գի տե լիք նե-

րի և հմ տու թյուն նե րի պա կա սը՝ հնա րա վոր կլի նի ապա հո վել մա տուց վող ծա ռա-

յու թյուն նե րի որակն ու ար դյու նա վե տու թյու նը։

6. Եղե՛ք «հաս կա նա լի». ան հրա ժեշտ է խու սա փել եր կի մաստ, պար զա բա նում 

պա հան ջող հրա հանգ նե րից, ան հրա ժեշտ է հս տակորեն ձևա կեր պել պա հանջ-

նե րը և նվա զա գույ նի հասց նել տա րա կար ծու թյան հա վա նա կա նու թյու նը ան ձնա-

կազ մի ան դամ նե րի շր ջա նում։

7. Եղե՛ք հետ ևո ղա կան. մի՛ հա կա սեք ինք ներդ Ձեզ՝ աշ խա տա կից նե րի միօրի նակ 

հար ցե րին տար բեր պա տաս խան ներ տա լով։ 

 Անդ րա դառ նա լով սու պեր վի զիայի շր ջա նակ նե րում կի րառ վող մե թոդ նե-

րին՝ նախ և առաջ պետք է նշել, որ վեր ջին ժա մա նա կաշր ջա նում սու պեր վի-

զիայի վե րահս կող, ադ մի նիստ րա տիվ կողմ նո րո շու մը փո խա կերպ վել է դե պի 

պրակ տիկ մաս նա գե տի կա րո ղու թյուն նե րի ամ րապն դու մը, մաս նա գետ նե րի 

բազ մա զա նու թյան՝ առանձ նա հա տուկ կա րիք նե րի, հե տաքրք րու թյուն նե րի և 

ու նա կու թյուն նե րի ըն դու նու մը։ 

Ընդ հա նուր առ մամբ սու պեր վի զիայի իրա կա նաց ման եր կու հիմ նա կան 

մե թոդ ներ են առանձ նաց նում ՝ ան հա տա կան հան դի պում ներ և խմ բային 

քն նար կում ներ։ 

Ան հա տա կան հան դի պու մը հար ցազ րույց է, որի նպա տա կը սու պեր վի-

զիայի վար չա կան, կր թա կան և աջակ ցային գոր ծա ռույթ նե րի իրա կա նաց-

ման ապա հո վումն է։ Ան հա տա կան հան դի պում նե րը տե ղի են ու նե նում որո-

շա կի պար բե րա կա նու թյամբ, այն փու լային գոր ծըն թաց է, որի փու լե րից յու-

րա քան չյուրն ու նի իր առանձ նա հա տուկ խն դիր ներն ու աշ խա տան քի իրա-

կա նաց ման ան հրա ժեշտ պայ ման նե րը34: 

Ինչ պես սու պեր վի զո րը, այն պես էլ սու պեր վին պետք է ան հա տա կան 

սու պեր վի զո րա կան հան դիպ մա նը ներ կա յա նան՝ ու նե նա լով հս տակ պլան, 

34 Մեթոդի մանրամասն նկարագրությունը տե՛ս 3րդ գլխում։
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թե ինչ հար ցե րի են ցան կա նում հա մա տեղ ան դրա դառ նալ, ինչ խն դիր ներ են 

առա ջա ցել, որոնք են դրանց լուծ ման հնա րա վոր տար բե րակ նե րը։ Ցան կա-

լի է, որ սո ցիալա կան ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցող մաս նա գե տը սու պեր վի-

զո րա կան քն նարկ մա նը ներ կա յա նա ըն թա ցիկ «դժ վար» դեպ քե րի հա կիրճ, 

գրա վոր նկա րագ րու թյուն նե րով, որոնք կու սում նա սիր վեն սու պեր վի զո րի 

կող մից, և կտր վեն հա մա պա տաս խան ուղ ղոր դում նե րը։ 

Աշ խա տան քի այս մե թո դի հա մար 

կարևոր է, որ մաս նա գետ ներն ան մի ջա-

կան հնա րա վո րու թյուն ու նե նան ուղ ղելու և 

քննար կելու իրենց մտա հո գող բո լոր հար-

ցերն ու խն դիր նե րը։ 

Ան հա տա կան սու պեր վի զիան սու պեր-

վի զո րի հիմ նա կան դե րե րից է։ Ան հա տա կան 

սու պեր վի զիայի շր ջա նակ նե րում սու պեր վի-

զո րը գոր ծադ րում է իր որո շում ներ կա յաց նե լու հմ տու թյուն նե րը, գնա հա տում 

է սո ցիալա կան ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցող մաս նա գե տի աշ խա տան քի ար-

դյու նա վե տու թյու նը (վար չա կան սու պեր վի զիա), խթա նում է ան ձնա կազ մի 

զար գա ցու մը (կր թա կան սու պեր վի զիա), խրա խու սում ու աջակ ցում է աշ-

խա տա կից նե րին (ա ջակ ցային սու պեր վի զիա): Անձ նա կազ մի զար գաց ման 

տար բեր մա կար դակ նե րում սու պեր վի զո րից պա հանջ վում է տար բեր դե րե րի 

և գոր ծա ռույթ նե րի իրա կա նա ցում։ 

Ա ղյու սակ 8. 
5 Խոր հուրդ՝ ան հա տա կան սու պեր վի զիայի կազ մա կերպ ման հա մար

Ան հա տա կան հան դի պու մը պլա նա վոր վում է նա խօ րոք. խոր հուրդ է տր վում սահ-
մա նել ան հա տա կան սու պեր վի զիայի որ ևէ կոնկ րետ օր, և յու րա քան չյուր շա բաթ 
սահ ման ված օրն ան ցկաց նել այն։ Սու պեր վի զո րա կան հան դի պու մը կա րող է հե-
տաձգ վել միայն ար տա կարգ իրա վի ճակ նե րում։ Հե տաձ գե լու դեպ քում հան դի պու-
մը ան հրա ժեշտ է տե ղա փո խել այլ օր։
 
Ե ղե՛ք հետ ևո ղա կան, քա նի որ.

•	 աշ խա տան քի նկատ մամբ հետ ևո ղա կան մո տե ցու մը վս տա հու թյուն է 
առա ջաց նում Ձեր նկատ մամբ,

•	  հետ ևո ղա կա նու թյու նը չե զո քաց նում է խու ճա պը և «կան խար գե լում է» 
շա բաթ վա ըն թաց քում հնա րա վոր մի քա նի «կարճ սու պեր վի զո րա կան 
հան դի պում նե րը»։

 Սու պեր վի զո րի կող մից մաս
նա գե տին ուղղ ված կա ռու ցո ղա
կան քն նա դա տու թյու նը սո վո րե
լու, սե փա կան գոր ծու նեու թյու նը 
վե րա նայե լու, հա մա պա տաս խան 
հետ ևու թյուններ անե լու գե րա
զանց հնա րա վոր ու թյուն է։
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Ուս տի՝ 
•	 մշ տա պես հետ ևե՛ք և ան ձնա կազ մի ան դամ նե րի ըն թա ցիկ դեպ քե րի և 

առ կա մար տահ րա վեր նե րին՝ տեղեկանալով դրանց մա սին։ 

 Հար գանք և ան թա քույց հե տաքրք րու թյուն դրս ևո րե՛ք՝
•	 հա մոզ վելով, որ սու պեր վի զիան անընդ հատ է. դու ռը փակ պա հե՛ք և հոր-

դո րե՛ք ան ձնա կա զմի մնա ցած ան դամ նե րին հար գել իրենց գոր ծըն կե րո-
ջը տրա մադր ված սու պեր վի զո րա կան ժա մա նա կը։ 

•	 Մի ջամ տու թյան ըն թաց քում մի՛ պա տաս խա նեք հե ռա խո սա զան գե րին 
կամ էլեկտ րո նային նա մակ նե րին։
 

Ե ղե՛ք կազ մա կերպ ված :
•	 Անձ նա կազ մի յու րա քան չյուր աշ խա տակ ցի հա մար ու նե ցե՛ք թղ թա պա-

նակ։ Ար ձա նագ րե՛ք սու պեր վի զիայի ըն թաց քը՝ կա տա րե լով հա մա պա-
տաս խան նշում ներ։ Ձեր աշ խա տակ ցին աջակ ցե լիս կազ մե՛ք իր կող մից 
վա րած սո ցիալա կան դեպ քի/ ըն տա նի քի գե նոգ րա մը և նե րա ռե՛ք թղ թա-
պա նա կում։ Կա րող է թվալ, թե գե նոգ րամ կազ մե լը սու պեր վի զո րի գոր-
ծա ռույթ նե րից չէ, սա կայն մտա ծե՛ք, թե որ քան ար դյու նա վետորեն Դուք 
կա րող եք աջակ ցել նրան, եթե հս տակորեն պատ կե րաց նեք իր կող մից 
վա րած դեպ քի առանձ նա հատ կու թյուն նե րը հիմ նա կան դե րա կա տար նե-
րին և վեր ջին նե րիս ու ժեղ և թույլ կող մե րը։ 

 Սու պեր վի զիայի հս տակ կա ռուց վածք ապա հո վե՛ք:
•	 Անհ րա ժեշտ է, որ  աշ խա տո ղը հս տակորեն պատ կե րաց նի՝ ինչ ակն կա լել 

հան դի պու մից։ Այս մո տե ցու մը նաև օգ նում է սու պեր վի զո րին հետ ևո ղա-
կա նո րեն լու ծել իր առջև դր ված խն դիր նե րը։
 

Ան հա տա կան սու պեր վի զո րա կան հան դի պու մը խոր հուրդ է տր վում իրա կա նաց
նել շա բա թը մեկ ան գամ հա ճա խա կա նու թյամբ։ 

Ան հա տա կան հան դի պու մը կամ ան հա տա կան վե րահս կո ղա կան հան-

դի պու մը երեք փուլից բաղ կա ցած գոր ծըն թաց է՝ նա խա պատ րաս տա կան, 

մի ջին և ավար տա կան փուլ։ Անդ րա դառ նանք դրան ցից յու րա քան չյու րին 

առան ձին -ա ռան ձին։ 
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Գ ծա պատ կեր 13. 
Ան հա տա կան սու պեր վի զիայի փու լե րը

Ի րա կա նում ան հա տա կան հան դի պու մը սկս վում է մինչ իր «ի րա կան» 

սկիզ բը՝ դեռ այն պա հից, երբ հան դիպ ման ան ցկաց ման վե րա բե րյալ պայ-

մա նա վոր վա ծու թյուն է ձեռք բեր վում։ Հենց այս կե տից սկ սած՝ սու պեր վի-

զորն ու իր ծա ռա յու թյուն նե րից օգտ վող մաս նա գե տը սկ սում են նա խա պատ-

րաստ վել հան դիպ մա նը։ 

 Նախ և առաջ մաս նա գետն իր աշ խա տան քի մա սին որո շա կի տե ղե կատ-

վու թյուն է ներ կա յաց նում սու պեր վի զո րին, մաս նա վո րա պես՝ ըն թա ցիկ դեպ-

քե րի ար ձա նագ րու թյուն նե րը, շա հա ռու նե րի ան հա տա կան դեպ քե րի թղթա-

պա նակ նե րը, աշ խա տան քային գրա ֆի կը, հաշ վետ վու թյուն նե րը և, իհար կե, 

աշ խա տան քային պլա նը։ Ապա սու պեր վի զո րը սկ սում է ու սում նա սի րել սո-

ցիալա կան աշ խա տան քի մաս նա գե տի կող մից տր ված նյու թե րը։ Սո վո րա-

բար տար բեր սու պեր վի զոր ներ նյու թե րի ու սում նա սի րու թյան տար բեր մո տե-

ցում ներ են կի րա ռում (կա՛մ վե րա նա յում են կա տար ված ողջ աշ խա տան քը, 

կա՛մ կենտ րո նա նում միայն այն դեպ քե րի վրա, որոնք տվյալ մաս նա գե տի 

հա մար դժ վա րու թյուն ներ են ստեղ ծել, կա՛մ ընտ րում են այն դեպ քե րը, որոնք 

քն նարկ ման հա մար առանձ նաց րել է հենց ին քը՝ մաս նա գե տը)։

 Փաս տաթղ թե րի ու սում նա սիր ման ար դյուն քում սու պեր վի զո րը մշա կում է 

ան հա տա կան հան դի պում նե րի պլան, որ տեղ նշ վում են աշ խա տան քի այն 

բնա գա վառ նե րը, որոնց ուղ ղու թյամբ ան հրա ժեշտ է աշ խա տել, աշ խա տան-

քի տեխ նի կա նե րը և այլն։ Օրի նակ, եթե իրա կա նաց վում է վար չա կան սու-

պեր վի զիա, ապա այս փու լում սու պեր վի զորն ու սում նա սի րում է, թե աշ խա-
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տո ղի հաշ վետ վու թյուն ներն ու սո ցիալա կան դեպ քե րի ար ձա նագ րու թյուն նե-

րը որ քա նով են հա մա պա տաս խա նում գոր ծա կա լու թյան կող մից սահ ման-

ված ըն թա ցա կար գե րին, իսկ կր թա կան սու պեր վի զիայի դեպ քում ար ձա նագ-

րու թյուն ներն ու սում նա սիր վում են սո ցիալա կան աշ խա տան քի մաս նա գե տի 

կր թա կան կա րիք նե րի բա ցա հայտ ման նպա տա կով։

Նա խա պատ րաս տա կան փու լում սու պեր վի զո րը, բա ցի տրա մադր ված 

նյու թի ու սում նա սի րու թյու նից, նաև իր ծա ռա յու թյուն նե րից օգտ վող մաս նա-

գե տի գոր ծու նեու թյան դի տար կում է իրա կա նաց նում։ 

Սու պեր վի զո րը, հիմն վե լով իր գի տե լիք նե րի և փոր ձի վրա, որո շա կի 

պատ կե րա ցում ու նի այն մա սին, թե շա հա ռու ի հետ փո խազ դե ցու թյան ըն-

թաց քում տե ղի ու նե ցող կոնկ րետ իրա վի ճակ նե րում մաս նա գե տը ինչ պի սի 

վարք պետք է դրս ևո րի։ Եվ հիմն վե լով վեր ջի նիս վրա՝ կա տա րում է կոնկ րետ 

իրա վի ճա կում իր կող մից վե րահսկ վող սո ցիալա կան աշ խա տո ղի կող մից 

իրա կա նաց րած գոր ծո ղու թյուն նե րի/ քայ լե րի գնա հա տում։

Սու պեր վի զո րի գոր ծա ռույթ նե րը պլա նա վոր ման կամ նա խա պատ րաս տա կան 
փու լում

 
Այս պի սով՝ պլա նա վոր ման կամ նա խա պատ րաս տա կան փու լում սու պեր վի-

զո րը.
1. գ նա հա տում է իր ծա ռա յու թյուն նե րից օգտ վող մաս նա գե տի կա րիք նե րը 

(վար չա կան, կր թա կան, աջակ ցային), 
2. ու սում նա սի րում է էթի կա կան սկզ բունք նե րի/ նոր մե րի պահ պան մանն 

առնչվող հար ցե րը,
3.  դի տար կում և ու սում նա սի րում է իր ծա ռա յու թյուն նե րից օգտ վող մաս նա գե-

տի և նրա շա հա ռու նե րի առա ջըն թա ցը ըն թա ցիկ դեպ քե րի շր ջա նակ նե րում,
4. գ նա հա տում է իր ծա ռա յու թյուն նե րից օգտ վող մաս նա գե տի մաս նա գի տա-

կան պատ րաստ վա ծու թյան աս տի ճա նը:

 Մի ջան կյալ փուլ։ Մի ջան կյալ փու լը բուն հան դի պում նե րի փուլն է։ Այս 

փու լում սու պեր վի զո րը սո ցիալա կան աշ խա տան քի մաս նա գե տին ներգրավ-

վում է նա խօ րոք պլա նա վոր ված աշ խա տան քում։ Սու պեր վի զո րի օգ նու-

թյամբ նա սկ սում է որո շա կի կա նո նա վո րու թյուն և իմաստ հա ղոր դել սե փա-

կան փոր ձա ռու թյա նը, առանձ նաց նել այն սկզ բունք նե րը, որոնք ան հրա-

ժեշտ են հե տա գա քայ լե րը հաս կա նա լու հա մար։

 Սու պեր վի զո րը, ու շադ րու թյու նը հրա վի րե լով աշ խա տո ղի թույլ տր ված 

սխալ նե րի, բաց թողն ված հնա րա վո րու թյուն նե րի, ակն հայտ թյու րըմբռ նում-

նե րի, բաց թո ղում նե րի և ան հետ ևո ղա կա նու թյան վրա, միև նույն ժա մա նակ 
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ներ կա յաց նում է նոր գա ղա փար ներ, փոխանցում է հա մա պա տաս խան գի-

տե լիքն ու փոր ձը, բա ցատ րում և պար զա բա նում է այս կամ այն իրա վի ճա կի 

նմա նու թյուն ներն ու տար բե րու թյուն նե րը՝ ընդ լայ նե լով մաս նա գե տի ըն կալ-

ման շր ջա նակ նե րը։ 

Այս փու լում սու պեր վի զո րը իր ծա ռա յու թյուն նե րից օգտ վող մաս նա գե տի 

հետ մտ նում է երկ խո սու թյան մեջ։ Հարց ու պա տաս խա նի մի ջո ցով սու պեր-

վի զո րը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս նրան ավե լի ըմբռ նու մով մո տե նալու շա-

հա ռո ւի իրա վի ճա կին և ընտ րելու մի ջամ տու թյան ավե լի ար դյու նա վետ եղա-

նակ ներ։

 

Երկ խո սու թյու նը շա րու նակ վում է մինչև աջակ ցու թյան պլա նի մշա կու

մը։

 Սու պեր վի զո րը խոր հուրդ ներ է տա լիս, առա ջար կում միասին քն նար կել 

մաս նա գե տի տե սա կետ նե րը, վեր լու ծել աշ խա տան քային գոր ծու նեու թյան 

ըն թաց քում կա տա րած ձայ նագ րու թյուն ներն ու առ կա փաս տաթղ թե րը։

 Շատ սու պեր վի զոր ներ, ըստ եր ևույ թին, օգ տա գոր ծում են բա ցատ րա-

կան, դի դակ տիկ/ բա րո յա կան ու սուց ման և դիալեկ տի կա կան-վար կա ծային 

անուղ ղա կի դա սա վանդ ման մե թոդ նե րը: Դի դակ տիկ ու սու ցու մը նույնն է, ինչ 

որ «պատ մե լը», դիալեկ տի կա կան-վար կա ծային ու սու ցու մը են թադ րում է 

հարց ու պա տաս խան, որն օգ նում է սո ցիալա կան աշ խա տան քի մաս նա գե-

տին տվյալ իրա վի ճա կի հա մար ինք նու րույն լու ծում ներ գտ նել: 

Աշ խա տան քի իրա կա նաց ման մե թոդն ընտ րե լիս նա խընտ րե լի է հիմք ըն-

դու նել.

•	 ու սում նա սիր վող դեպ քը, 

•	 սու պեր վի զո րի աշ խա տան քային մո տե ցում նե րը/ մե թոդ նե րը, 

•	 սո ցիալա կան աշ խա տո ղի նա խընտ րու թյուն ներն ու կա րիք նե րը։ 

Ա վար տա կան փուլ։ Հան դիպ ման ավար տը պետք է պլա նա վոր վի նա-

խօ րոք։ Հա մա ձայն օրա կար գի՝ մինչև նա խա տես ված ժա մա նա կի ավար տը 

սու պեր վի զո րը պետք է հար մար առիթ գտ նի հան դիպ ման ավար տի նա խա-

պատ րաստ ման հա մար։ Ընդ որում՝ դա այն պես պետք է ար վի, որ  տպա վո-

րու թյուն ստեղծ վի, կար ծես թե հան դիպ ման բո լոր մաս նա կից նե րը միասին 

են հա սել հան դիպ ման ավար տի մա սին որոշ մա նը։ Հան դիպ ման ավար տը 

նե րա ռում է հան դիպ ման ըն թաց քում քն նարկ ված թե մա նե րի ամ փո փումն 
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ու հա մա ռոտ նկա րագ րու թյու նը։ Հան դի պու մը կա րե լի է նաև ավար տել՝ սո-

ցիալա կան աշ խա տան քի մաս նա գետ նե րին առա ջար կե լով մտա ծել քն նարկ-

ման թե մային առնչ վող հար ցե րի մա սին՝ որ պես «տ նային առա ջադ րանք» 

հանձ նա րար ված հար ցե րի քն նար կու մը թող նե լով հա ջորդ հան դիպ մա նը։ 

Աշ խա տան քի այս մե թո դի հա մար կար ևոր է այն, որ մաս նա գետ նե րը 

հնա րա վո րու թյուն ու նե նան ուղ ղելու և քն նար կելու իրենց մտա հո գող բո լոր 

հար ցերն ու խն դիր նե րը։ 

Աշ խա տան քային հան դի պում նե րը 3 փոխ կա պակց ված նպա տակ ու նեն.

•	  հաս կա նալ իրա վի ճա կը,

•	 մ շա կել մի ջամ տու թյան ռազ մա վա րու թյու նը,

•	  զար գաց նել ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցո ղի մաս նա գի տա կան «ես»-ն 

ու ան հա տա կա նու թյու նը։ 

 դեպ քի օրի նակ 1.

Ս. Կա րա պե տյանն ար դեն 10 տա րի է, ինչ աշ խա տում է ՀՀ սո ցիալա-

կան աջակ ցու թյան տա րած քային կենտ րոն նե րից մե կում։ Աշ խա տան քային 

տա սը տա րի նե րի ըն թաց քում նա միշտ աչ քի է ըն կել ճշ տա պա հու թյամբ, 

պար տա ճա նա չու թյամբ, աշ խա տան քի կա տար ման բարձր ար դյու նա վե-

տու թյամբ, ինչ պես նաև ներ դաշ նակ հա րա բե րու թյուն ներ է ու նե ցել գոր ծըն-

կեր նե րի հետ։

 Սա կայն վեր ջին եր կու ամիս նե րի ըն թաց քում, ինչ պես սու պեր վի զո րի, 

այն պես էլ մյուս գոր ծըն կեր նե րի կող մից նկատ վել է, որ Ս. Կա րա պե տյա-

նը բա վա կա նին հա ճախ է ու շա նում աշ խա տան քից, գրե թե միշտ բա ցա կա-

յում է աշ խա տան քային քն նար կում նե րից, խու սա փում է շա հա ռու նե րի հետ 

շփու մից՝ հա ճա խա կի հե տաձ գե լով նրանց հետ նա խօ րոք նշա նակ ված հան-

դի պում նե րը։ Ի լրումն սրան՝ գոր ծըն կեր նե րը սկ սել են դժ գո հել, որ Ս. Կա-

րա պե տյա նի հետ ցան կա ցած տե սա կի շփու մը ի վեր ջո հան գեց նում է կոնֆ-

լիկտ նե րի։

 Վե րոն շյալ դի տար կում նե րը հաշ վի առ նե լով՝ սո ցիալա կան ծա ռա յու-

թյան սու պեր վի զո րը որո շում է կա յաց նում ան հա տա կան հան դի պում ու նե-

նալու  Ս. Կա րա պե տյա նի հետ։
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 Հար ցեր՝ քն նարկ ման հա մար 

•	 Արդյո՞ք նկա րագր ված դեպ քի պա րա գա յում սու պեր վի զո րա կան մի-

ջամ տու թյան կա րիք կա։ Եթե այո, ապա ին չո՞ւ։

•	 Ն կա րագր ված օրինակում, սու պեր վի զո րա կան մի ջամ տու թյան ո՞ր 

տե սակն է կի րա ռե լի։ 

•	 Ինչ պի սի՞ հիմ նախն դիր ներ եք տես նում նկա րագր ված դեպ քում։

•	  Դա սա կար գե՛ք առ կա հիմ նախն դիր ներն ըստ առաջ նա հեր թու թյան։ 

•	 Ո րո՞նք են հիմ նախն դիր նե րի հնա րա վոր պատ ճառ նե րը։

•	  Հիմ նախնդ րի լուծ ման ինչ պի սի՞ տար բե րակ ներ եք տես նում։

•	 Ն կա րագ րե՛ք սու պեր վի զո րի կող մից իրա կա նաց վե լիք գոր ծո ղու-

թյուն նե րի հեր թա կա նու թյու նը՝ ըստ նկա րագր ված դեպ քի։ 

•	 Ա ռանձ նաց րե՛ք աշ խա տան քի այն տեխ նի կա նե րը, որոնք կա րե լի է 

կի րա ռել նման դեպ քե րում։

Խմ բային սու պեր վի զիան սու պեր վի զո րի պար տա կա նու թյուն նե րի իրա-

կա նա ցումն է խմ բային ձևա չա փով։ Խմ բային սու պեր վի զիայում, ինչ պես 

և ան հա տա կան սու պեր վի զիայի պա րա գա յում, սու պեր վի զո րը կի րա ռում 

է կր թա կան, վար չա կան ու աջակ ցային գոր ծա ռույթ ներ և պար բե րա բար 

խմբային հան դի պում ներ է իրա կա նաց նում իր ծա ռա յու թյուն նե րից օգտ վող 

մաս նա գետ նե րի հետ։ 

Խմ բային սու պեր վի զիայի նպա տակն է ապա հո վել սո ցիալա կան ծա-

ռա յու թյուն ներ մա տու ցող ան ձնա կազ մի ար տադ րո ղա կա նու թյան բարձր 

մա կար դա կը, ներ դաշ նակ գոր ծա ռու մը՝ հաղ թա հա րե լով գո յու թյուն ու նե ցող 

ներ կազ մա կեր պչա կան խն դիր ներն ու մար տահ րա վեր նե րը35:

Խմ բային սու պեր վի զիայի կազ մա կեր պու մը: Ինչ պես ան հա տա կան 

սու պեր վի զիայի, այն պես էլ խմ բային սու պեր վի զիայի պա րա գա յում շատ 

կար ևոր է սու պեր վի զոր -ա նձ նա կազմ հա րա բե րու թյուն նե րի մեկ նար կը, որը 

նա խընտ րե լի է ապա հո վել ան ձնա կազ մի հետ միացյալ հան դիպ ման մի ջո-

ցով։ Այն դեպ քում, եթե սու պեր վի զո րը ընտր վել է տվյալ կազ մա կեր պու թյան 

ներ սից, ապա ան հրա ժեշտ է, որ  նա ներ կա յաց նի իր առա ջի կա անե լիք նե րը, 

տես լա կա նը և առա քե լու թյու նը տվյալ պաշ տո նում, իսկ եթե «դր սի» մաս նա-

գետ է, ապա կա րիք կլի նի նաև ներ կա յա նա լու։ 

Անձ նա կազ մին ներ կա յա նա լու լա վա գույն եղա նա կը հան դի պում հրա-

35 Խմբային սուպերվիզիայի՝ առավելությունների և թերությունների, իրականացման ընթաց
քի մասին տե՛ս 3րդ գլխում։
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վի րելն է։ Եթե նույ նիսկ սու պեր վի զո րը առան ձին -ա ռան ձին հան դի պել է 

անձնա կազ մի բո լոր ան դամ նե րի հետ՝ խմ բային հան դի պում ան ցկաց նե-

լով, նա ըն թացք է տա լիս սու պեր վի զիային և «աշ խա տան քային հու նի մեջ 

գցում» իր ծա ռա յու թյուն նե րից օգտ վող մաս նա գետ նե րին/ սու պեր վի նե րին։ 

Ա ղյու սակ 9. 
Խմ բային սու պեր վի զիայի կազ մա կերպ ման 7 խոր հուրդ

1. Նա խա պատ րաստ վե՛ք հան դիպ մա նը, հա կա ռակ դեպ քում ոչ կոմ պե տենտ 
մաս նա գե տի տպա վո րու թյուն կա րող եք թո ղել։ 

2. Ընտ րե՛ք հան դիպ ման հա մար հար մա րա վետ և հա մա պա տաս խան աշ խա
տա սե նյակ։

3. Ս տեղ ծե՛ք տրա մադ րող, վս տա հե լի մթ նո լորտ։ Անհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում 
փո խե՛ք նս տա տե ղե րի դա սա վոր վա ծու թյու նը, օր.՝ ընտրե՛ք շր ջա նաձև դա
սա վոր վա ծու թյու նը։ 

4. Ձեր խոս քը հա կի՛րճ կա ռու ցեք։ 
5. Հ նա րա վո րու թյո՛ւն տվեք յու րա քան չյու րին ներ կա յա նա լու, բայց մի՛ խնդ րեք 

նրանց նշել զբա ղեց րած պաշ տոն նե րը կամ տվյալ կազ մա կեր պու թյու նում/ 
գոր ծա կա լու թյու նում աշ խա տե լու փոր ձը. փո խա րե նը հարց րե՛ք նրանց «ու
ժեղ կող մե րի», յու րա հա տուկ հմ տու թյուն նե րի մա սին։

6.  Փոր ձե՛ք Ձեր խոս քին նվի րել միայն հան դիպ ման ժա մա նա կի 10 %ը։ 
7. Ե ղե՛ք այն պի սին, ինչ պի սին կաք։

Խմ բային սու պեր վի զիայի դեպ քում մենք գործ ու նենք ար դեն ձևա վոր-

ված խմ բի հետ, որն ու նի իր աշ խա տան քային նպա տակն ու աշ խա տա կար-

գը։ Խում բը կազմ վում է կազ մա կեր պու թյան վար չա կան կազ մի հո վա նու ներ-

քո այն ակն կա լի քով, որ ձեռք կբեր վեն կազ մա կեր պու թյան կող մից նա խա-

տես ված/ սահ ման ված ար դյունք նե րը։ 

Պատ կա նե լիու թյու նը խմ բին հիմ նա կա նում պայ մա նա վոր ված է կոնկ-

րետ սու պեր վի զո րի կող մից «վե րահսկ վե լու» հան գա ման քով։  Խմ բում մարդ-

կանց քանակի և խմբի կա ռուց ված քի մա սին հար ցե րը սո վո րա բար թողն ված 

են սու պեր վի զո րին, քա նի որ նա է խմ բի հա մար վար չա կան պա տաս խա-

նատ վու թյուն կրո ղը։ Բայց քա նի որ միև նույն սու պեր վի զո րին կց ված մաս-

նա գետ նե րը հա ճախ մի մյանց նման են լի նում իրենց խն դիր նե րով, կր թա կան 

և այլ կա րիք նե րով, հետ ևա բար սո վո րա բար գործ ենք ու նե նում ավե լի հո մո-

գեն խմ բի հետ։

Չ նա յած այն հան գա ման քին, որ խմ բային սու պեր վի զիան ևս ուղղ ված 

է աշ խա տան քով պայ մա նա վոր ված մտա հո գու թյուն նե րի մեղմաց մա նը/ վե-

րաց մա նը, այն ուղ ղա կիորեն միտ ված չէ դե պի մաս նա գե տի ան ձնա կան 



123

ՍՈՒՊԵՐՎԻԶԻԱՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՈՒՄ

զար գա ցու մը, հիմ նախն դիր նե րի լու ծու մը կամ խմ բային փո խազ դե ցու թյան 

ար դյուն քում իր բա վա րար վա ծու թյան ապա հո վու մը. խմ բային սու պեր վի-

զիան ու նի հա վա քա կան, հա մախմ բող և կո լեկ տիվ բնույթ։ 

Ա ղյու սակ 10. 
Խմ բային սու պեր վի զո րա կան հան դիպ ման կա ռուց ված քի օրի նակ

Հան դիպ ման մեկ նարկ (5 րո պե) 
•	 Ող ջու նե՛ք ան ձնա կազ մին, ստեղ ծեք ան կաշ կանդ մթ նո լորտ :
•	 Ոչ ֆոր մալ քն նար կում:

 Ֆոր մալ կադ րային աշ խա տանք (35 րո պե)
•	  Պա տաս խա նե՛ք աշ խա տող նե րի կող մից հն չած հար ցե րին:
•	  Հաս տա տե՛ք և վե րա նայե՛ք դեպ քե րի կամ ըն տա նիք նե րի թի վը յու րա

քան չյուր շա բաթ:
•	 Սահ մա նե՛ք այն հիմ նա կան հար ցե րը, որոնց Դուք կպա տաս խա նեք յու

րա քան չյուր դեպ քի կամ ըն տա նի քի պա րա գա յում:
 Աշ խա տող նե րի ժա մա նա կը (15 րո պե)

•	 Քն նար կե՛ք հրա տապ խն դիր նե րը:
•	  Հար ցե՛ր ուղ ղեք:

 Հե տա դարձ կա պի ապա հո վում (35 րո պե) 
•	 Ու ժեղ կող մե րի, որա կյալ կա տար ված աշխա տան քի կար ևո րում
•	  Կա տա րո ղա կա նի վեր լու ծու թյուն (ման րա մասն տե՛ս էջ 155)

 Փա կում (15 րո պե)
•	  Սահ մա նե՛ք անե լիք նե րը շա բաթ վա կտր ված քով:
•	  Պար զե՛ք իրա կա նաց վող սու պեր վի զիայի մա սին ան ձնա կազ մի տե սա-

կետ նե րը:
•	  Հարց րե՛ք ան ձնա կազ մին՝ արդյո՞ք նրանք որ ևէ բա նի կա րիք ու նեն:
•	  Լու ծե՛ք աշ խա տան քային գոր ծըն թա ցի կազ մա կերպ մանն առնչ վող ցան-

կա ցած խն դիր:
•	  Ճա նա չե՛ք/ ըն դու նե՛ք կա տար ված որա կյալ աշ խա տան քը և արձանագրե՛ք 

մաս նա գի տա կան աճը:
•	 Պ լա նա վո րե՛ք հա ջորդ հան դի պու մը։

Խմ բային սու պեր վի զիայի առա վե լու թյուն ներն ու թե րու թյուն նե րը: 

Խմբային սու պեր վի զիան ու նի ինչ պես առա վե լու թյուն ներ, այն պես էլ թե րու-

թյուն ներ, որոնք պետք է հաշ վի առ նել նախ քան մե թո դի կի րառ ման մա սին 

որո շում կա յաց նե լը։ 

Խմ բային սու պեր վի զիայի առա վե լու թյուն ներն են՝

•	 խմ բային սու պեր վի զիայի կի րա ռու մը ավե լի քիչ ժա մա նակ, ջան քեր 

և ռե սուրս ներ է պա հան ջում,
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•	 խմ բային սու պեր վի զիայի դեպ քում հնա րա վոր է կի րա ռել ավե լի մեծ 

թվով կր թա կան/ ու սուց ման տեխ նի կա ներ,

•	 խմ բային սու պեր վի զիան ընդ հա նուր մաս նա գի տա կան հիմ նախըն-

դիր նե րի և փոր ձա ռու թյան քն նարկ ման, փոր ձի փո խա նակ ման և հնա րա վոր 

լու ծում նե րի առա ջադր ման հար թակ է,

•	 խմ բային սու պեր վի զիայի շր ջա նակ նե րում հնա րա վոր է դառ նում 

փո խա դարձ հու զա կան/ զգաց մուն քային աջակ ցու թյան իրա կա նա ցու մը 

մաս նա գետ նե րի միջև,

•	 խմ բային սու պեր վի զիան փոր ձի և գի տե լիք նե րի փո խա նակ ման, 

փո խօգ նու թյան ավե լի մեծ հնա րա վո րու թյուն է ստեղ ծում մաս նա գետ նե րի 

հա մար,

•	 խմ բային սու պեր վի զիան սո ցիալա կան աշ խա տո ղի հա մար սու պեր-

վի զո րին հա կադր վե լու տե սան կյու նից ավե լի «անվ տանգ» է,

•	 խմ բային սու պեր վի զիան այս կամ այն աշ խա տո ղին իր կա տա րած 

աշ խա տան քը  այլ աշ խա տո ղի հետ հա մե մա տե լու հնա րա վո րու թյուն է տա-

լիս,

•	 խմ բային սու պեր վի զիան մաս նա գե տին խմ բի և գոր ծա կա լու թյան 

ան դա մը զգա լու հնա րա վո րու թյուն է տա լիս։

•	 խմ բային սու պեր վի զիան սու պեր վի զո րին մի այլ դի տան կյու նից 

տես նե լու հնա րա վո րու թյուն է տա լիս,

•	 խմ բային սու պեր վի զիան սու պեր վի զիայի գոր ծա ռույթ նե րը սու պեր-

վի զո րի և խմ բի միջև կի սե լու հնա րա վո րու թյուն է տա լիս,

•	 խմ բային սու պեր վի զիան նպաս տում է սո ցիալա կան աշ խա տան քի 

մաս նա գետ նե րի մաս նա գի տա կան մո տե ցում նե րի նո րաց մա նը՝ գոր ծըն կեր-

նե րից սո վո րե լու հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռե լով,

•	 խմ բային սու պեր վի զիան սո ցիալա կան աշ խա տան քի մաս նա գե տի 

ինք նու րույ նու թյու նը զար գաց նե լու ավե լի մեծ հնա րա վո րու թյուն ներ է ըն ձե-

ռում։

Խմ բային սու պեր վի զիայի մե թո դի թե րու թյուն նե րից են.

•	 խմ բի կր թա կան կա րիք նե րը գե րա կա յու թյուն են ձեռք բե րում ան հա-

տի կր թա կան կա րիք նե րի նկատ մամբ, 

•	 խմ բային սու պեր վի զիան նպաս տում է գործն կեր նե րի միջև ոչ կա ռու-

ցո ղա կան մր ցակ ցու թյան ձևա վոր մա նը,

•	 խմ բային սու պեր վի զիայի շր ջա նակ նե րում սու պեր վի զո րը խմ բի ան-

դամ նե րի վե րահսկ ման ավե լի փոքր հնա րա վո րու թյուն ու նի,
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•	 խմ բային սու պեր վի զիան սու պեր վի զո րից խմ բի հետ աշ խա տան քի 

առանձ նա հա տուկ հմ տու թյուն ներ և հա տուկ պատ րաստ վա ծու թյուն է պա-

հան ջում։

դեպ քի օրի նակ 2. 

Սո ցիալա կան աջակ ցու թյան տա րած քային կենտ րոն նե րից մե կի դեպք վա րո ղը 
դի մել էր ծա ռա յու թյան սու պեր վի զո րին՝ ներ կա յաց նե լով հետ ևյալ դեպ քը. « Մոտ 
10 տա րի է, հո րա կան տա տի կն և պա պի կն են խնամում Հ.-ին և Գ.-ին։ Այս ըն-
թաց քում երե խա նե րի հայ րը և մայ րը մեկ նել են ար տա սահ ման, որ տեղ ամուս նա-
լուծ վել են և կազ մել նոր ըն տա նիք ներ։ Վեր ջին մի քա նի տա րի նե րի ըն թաց քում 
ծնող նե րի հետ երե խա նե րի շփու մը բա վա կա նին հազ վա դեպ է (տա րին մի քա նի 
ան գամ), իսկ ֆի նան սա կան օգ նու թյու նը բա ցա կա յում է։ 

Տա տի կը դի մել է մո տա կա սո ցիալա կան ծա ռա յու թյուն՝ խնդ րե լով իրեն օգ նել 
երե խա նե րին ման կա տուն տե ղա վո րե լու հար ցում, քա նի որ պա պի կը հի վանդ է, 
իրենք միայն թո շակ են ստա նում և այլևս ի զո րու չեն զբաղ վել երե խա նե րի խնամ-
քով»։

 Դեպք վա րո ղը հայտն վել է փա կու ղում, քա նի որ տե ղյակ է, որ երե խա նե րի 
պաշտ պա նու թյան հա մա կար գում ըն թա նում է հաս տա տու թյուն նե րի բեռ նա թա-
փում, մյուս կող մից չի գտ նում այն ծա ռա յու թյուն նե րը, որոնք կօգ նեին տա տի կին 
և պա պի կին շա րու նա կել խնա մել երե խա նե րին։

 Հիմն վե լով դեպք վա րո ղի մտա հո գու թյուն նե րի վրա՝ սու պեր վի զո րը դեպք վա րող-
նե րի հետ խմ բային հան դի պում կազ մա կեր պելու որոշում է կայացնում՝ հե տա գա-
յում նման դեպ քե րի վա րու մը հեշ տաց նե լու նպա տա կով։

 Հար ցեր՝ քն նարկ ման հա մար 

•	 Ին չո՞ւ է նման դեպ քե րում նա խընտ րե լի խմ բային սու պեր վի զիայի կի րա ռու-
մը։

•	  Սու պեր վի զո րա կան մի ջամ տու թյան ո՞ր տե սակն է կի րա ռե լի այս դեպ քում։ 
•	 Ի՞նչ հիմ նա կան քայ լեր պետք է սու պեր վի զո րը կա տա րի խմ բային հան դիպ-

ման ըն թաց քում։ 
•	 Ի՞նչ հիմ նա կան թե մա ներ պետք է սու պեր վի զո րը քն նար կի խմ բում։ 
•	 Ինչ պի սի՞ ազ դե ցու թյուն կա րող է ու նե նալ նման հան դի պու մը ան ձնա կազ մի 

աշ խա տան քի ար դյու նա վե տու թյան վրա։
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 Սու պեր վի զիայի ըն թաց քում կի րառ վող մո տե ցում ներն ու տեխ նի կա

նե րը: Ինչ պես ան հա տա կան, այ նպես էլ խմ բային սո պեր վի զո րա կան հան-

դի պում նե րի ըն թաց քում սու պեր վի զո րի կող մից կա րող են կի րառ վել մաս նա-

գի տա կան մի շարք մո տե ցում ներ և տեխ նի կա ներ: 

•	 Խ րա խու սան քի և «պատ ժի» մո տե ցու մը: Ինչ պես ավե լի վաղ նշել 

էինք, սու պեր վի զիան «դ րա կան վե րահս կո ղու թյուն» է, որի ըն թաց քում սու-

պեր վի զո րի կող մից կի րառ վում են սո ցիալա կան աշ խա տող նե րի խրա խուս-

ման տար բեր մի ջոց ներ, ինչ պես օրի նակ՝ գո վա սանք, շնոր հա կա լագ րեր և 

այլն։ Այն դեպ քում, երբ սո ցիալա կան աշ խա տան քի մաս նա գետ նե րի կող մից 

խախտ վում են աշ խա տան քային նոր մե րը, և/ կամ նրանք թե րա նում են իրենց 

պար տա կա նու թյուն նե րի կա տար ման հար ցում սու պեր վի զո րը իրա վա սու է 

կի րա ռել որո շա կի պատ ժիչ մի ջոց ներ/ սանկ ցիաներ տվյալ մաս նա գե տի 

նկատ մամբ, ինչ պես օրի նակ՝ բա նա վոր կամ գրա վոր դի տո ղու թյուն, ար տա-

ժա մյա աշ խա տանք, կր ճա տում և այլն։ 

Սու պեր վի զո րը պար տա վոր է հս տակ գի տակ ցել և ճա նա չել գոր ծա լու

թյու նում իր զբա ղեց րած դիր քից բխող աշ խա տան քային պար տա կա նու

թյուն նե րը, իր լիազո րու թյուն նե րի սահ ման նե րը և գոր ծել դրանց հա մա պա

տաս խա ն։

•	  Ֆոր մալ և ոչ ֆոր մալ (ձ ևա կան և ոչ ձևա կան) կա ռուց վածք և ձևա

չափ ու նե ցող հան դի պում ներ: Սու պեր վի զիայի իրա կա նաց ման եղա նակ 

են ինչ պես ձևա կան/ ֆոր մալ, այն պես էլ ոչ ձևա կան /ոչ ֆոր մալ բնույթ ու նե-

ցող աշ խա տան քային հան դի պում նե րը գոր ծա կա լու թյան աշ խա տա կից նե-

րի և սու պեր վի զոր նե րի միջև։ Հան դի պում նե րը կա րող են տե ղի ու նե նալ նաև 

գոր ծա կա լու թյան վար չու թյան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի մաս նակ ցու թյամբ։ Այս 

հան դի պում նե րի ըն թաց քում կա րող են քն նարկ վել աշ խա տան քային ձեռք-

բե րում ներն ու բաց թո ղում նե րը, գո յու թյուն ու նե ցող հիմ նախն դիր նե րը, գոր-

ծա կա լու թյան ռազ մա վա րու թյանն առնչ վող հար ցեր և այլն։ 

•	 Ըն թա ցիկ մշտադիտարկման (մո նի թո րին գի) և հե տա դարձ կա պի 

մե խա նիզմ նե րի ապա հո վում: Մշ տա դի տար կու մը սու պեր վի զիայի իրա կա-

նաց ման կար ևո րա գույն գոր ծիք նե րից է, որի մի ջո ցով սու պեր վի զո րը ապա-

հո վում է իր ծա ռա յու թյուն նե րից օգտ վող մաս նա գետ նե րի աշ խա տան քային 

գոր ծու նեու թյան հա մա պա տաս խա նու թյու նը շա հա ռու նե րի կա րիք նե րին և 

գոր ծա կա լու թյան ռազ մա վա րու թյա նը։ Հե տա դարձ կա պի մե խա նիզ մի ներդ-

րու մը թույլ է տա լիս ապա հո վել աշ խա տան քի հաշ վետ վո ղա կա նու թյու նը ոչ 

միայն ներք ևից վերև, այ սինքն` աշ խա տող-վե րա դաս, այլև «վեր ևից ներքև» 

ձևա չա փով։
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•	  Մաս նա գետ նե րի ուղ ղորդ ման մե խա նիզ մը և աշ խա տան քային գոր

ծըն թա ցի «մաս նակ ցային» գնա հատ ման մո տե ցու մը: Ուղ ղոր դել մաս նա-

գետ նե րին նշա նա կում է՝ օգ տա գոր ծե լով սե փա կան մաս նա գի տա կան փոր-

ձը և գի տե լիք նե րը՝ ցույց տալ, առա ջար կել սո ցիալա կան աշ խա տան քի մաս-

նա գետ նե րին իրենց պրակ տի կայի կազ մա կերպ ման լա վա գույն հնա րա վոր 

եղա նակ նե րը, աջակ ցել նրանց մաս նա գի տա կան եր կընտ րանք նե րի դեպ-

քում, հան դես գալ խորհր դա տու ի դե րում։ «Մաս նակ ցային գնա հա տումը»  

են թադ րում է գոր ծա կա լու թյան բո լոր աշ խա տա կից նե րի մաս նակ ցու թյու-

նը (ի նչ պես վե րա դա սի, այն պես էլ ստո րա դա սի) գոր ծա կա լու թյան աշ խա-

տանք նե րի գնա հատ ման գոր ծըն թա ցում։ Այն հա ճախ իրա կա նաց վում է 

գոր ծա կա լու թյան տա րե կան ծրագ րի ավար տից հե տո՝ գնա հա տե լու հա մար 

տար վա ըն թաց քում իրա կա նաց ված ու չի րա կա նաց ված խն դիր նե րը, վեր-

ջին նե րիս չլուծ ման պատ ճառ ները, աշ խա տա կից նե րի կող մից կա տար ված 

աշ խա տան քի որա կը և այլն։ 

Անդ րա դառ նանք սու պեր վի զիայի իրա կա նաց ման ըն թաց քում կի րառ-

վող տեխ նի կա նե րին, որոնց թվում են քոու չին գը (մեն թո րու թյուն) խորհըր

դատ վու թյու նը, վար քի մո դե լա վո րու մը և այլն։ Սա կայն մինչ այդ փոր ձենք 

հաս կա նալ այս տեխ նի կա նե րից յու րա քան չյու րի բո վան դա կային առանձ-

նա հատ կու թյուն նե րը՝

 Քոու չինգ` ու սու ցա նող-բա ցատ րող աջակ ցու թյուն (օ րինակ՝ մաս նա գե-

տը սու պեր վի զո րին պատ մում է իր մաս նա գի տա կան պրակ տի կայի ըն թաց-

քում առա ջա ցած խն դիր նե րի և վեր ջին նե րիս լուծ ման ուղ ղու թյամբ իր գոր-

ծո ղու թյուն նե րի մա սին և ստա նում սու պեր վի զո րա կան աջակ ցու թյուն՝ ավե լի 

լավ հաս կա նա լու այդ խն դիր նե րի էու թյու նը, դրանց առա ջաց ման պատ ճառ-

նե րը և դրանց լուծ ման ցան կա լի ու ղի նե րի բա ցա հայտ ման ուղ ղու թյամբ): 

Մեն թո րու թյուն` ու ղեկ ցող աջակ ցու թյուն (սո վո րեց նել գոր ծըն թա ցում/

պ րո ցե սում, սո վո րեց նել սե փա կան օրի նա կով)։ 

Խորհր դատ վու թյուն՝ խորհր դատ վու թյու նը չպետք է շփո թել «խոր հուրդ 

տալ» ար տա հայ տու թյան հետ։ Իմաս տային առու մով շատ տար բեր է հայե-

րեն «խոր հուրդ տալ» ար տա հայ տու թյու նից, թեև կազմ ված է այդ ար մատ-

նե րից. սու պեր վի զիայի հա մա տեքս տում, խորհր դատ վու թյուն ասե լով, նկա-

տի ու նենք օգ նել սո ցիալա կան աշ խա տան քի մաս նա գե տին հաս կա նալ սե-

փա կան զգա ցո ղու թյուն նե րը, մտ քերն ու ներ քին տա րա ձայ նու թյուն նե րը։ 

Վար քի մո դե լա վո րումն աշ խա տան քի ար դյու նա վե տու թյունն ու ու սու-

ցու մը խթա նե լու նպա տա կով սու պեր վի զո րի կող մից ցան կա լի վար քի մի-

տում նա վոր ցու ցադ րու թյունն է։
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Չ նա յած գոր ծու նեու թյան այլ ոլորտ նե րում, ինչ պես օրի նակ՝ բիզ նե սում, 

քոու չին գը բա վա կա նին եր կար ժա մա նակ կի րառ վում է, սա կայն սու պեր վի-

զիայում այն հա րա բե րա կա նո րեն նոր է։ Բիզ նե սի ոլոր տում քոու չին գը սահ-

ման վում է որ պես մաս նա գի տա կան կա րո ղու թյուն նե րի, հա մա գոր ծակ ցու-

թյան և աշ խա տան քի ար դյունք նե րի վրա հիմն ված ու սուց ման տեխ նի կա։ 

Այս հա մա տեքս տում քոու չինգն ուղղ ված է ան հա տի ինք նա գի տակ ցու թյան 

բարձ րաց մա նը՝ կազ մա կեր պու թյան սահ ման ված նպա տակ նե րի ձեռքբեր-

ման և աշ խա տան քի ար տադ րո ղա կա նու թյան բարձ րաց ման նպա տա կով։ 

Սո ցիալա կան աշ խա տան քում քոու չին գին ավե լի բնո րոշ են գործ նա կան 

հմ տու թյուն նե րի ու սու ցա նումն ու խորհր դատ վու թյու նը։ Եթե փոր ձենք այլ 

կերպ մեկ նա բա նել, ապա ստաց վում է, որ քոու չինգն իր բո վան դա կու թյամբ 

շատ ավե լի մոտ է կր թա կան սու պեր վի զիային։ 

Քոու չին գը սու պեր վի զո րին հնա րա վո րու թյուն է տա լիս սու պեր վի զիայի 

գոր ծա ռույթ նե րը կա տա րելու պրակ տիկ կր թու թյան մի ջո ցով։ Պրակ տիկ 

կրթու թյուն ասե լով՝ հաս կա նում ենք հետ ևյա լը: 

Քայլ 1. Սկս նակ, ոչ փոր ձա ռու մաս նա գե տը կոնկ րետ գոր ծո ղու թյան, 

շա հա ռու ի վար քագ ծի, զգա ցո ղու թյուն նե րի հետ կապ ված իր տպա վո րու-

թյուն նե րի մասին խոսում է սու պեր վի զո րի հետ:

 Քայլ 2. Սու պեր վի զո րը իրեն դի մած մաս նա գե տին գործ նա կան օգ նու-

թյուն է տրա մադ րում այն մա սին, թե.

•	 ինչ պե՞ս պետք է մի մյանց կա պել շա հա ռո ւի հիմ նախն դիր ներն ու 

տե սա կան մե թոդ նե րը/ մո տե ցում նե րը, 

•	 գործ նա կա նում ի՞նչ մո տե ցում ներ կա րե լի է կի րա ռել ի հայտ եկած 

հիմ նախն դիր նե րի լուծ ման հա մար, 

•	 ինչ պե՞ս գոր ծող ըն թա ցա կար գե րը հա մա պա տաս խա նեց նել շա հա-

ռու ի իրա վի ճա կին։ 

Այս պի սով` քոու չին գը սու պեր վի զիայի իրա կա նաց ման կա ռուց ված-

քային, հա մա կարգ ված տեխ նի կա է, որի հիմ նա կան նպա տա կը նոր պրակ-

տիկ մո տե ցում նե րի մշա կումն ու զար գա ցումն է։ Ընդ որում՝ քոու չինգն ու նի 

սահ ման ված տևո ղու թյուն, այն իր բնույ թով ուղ ղոր դող է, կար ճա ժամ կետ և 

ուղղ ված է մաս նա գի տա կան գոր ծու նեու թյան կոնկ րետ բնա գա վառ նե րին։

 Սո ցիալա կան աշ խա տան քի շր ջա նակ նե րում մեն թո րու թյու նը կա րե լի 

է սահ մա նել որ պես «մաս նա գի տա կան զար գաց ման տար բեր մա կար դակ-

նե րում գտն վող եր կու ան ձանց միջև առ կա օգ նող փոխ հա րա բե րու թյուն»։ 

Մեն թո րը մաս նա գի տա կան զար գաց ման տե սան կյու նից գտն վում է ավե լի 

բարձր դիր քում և նպաս տում է սկս նակ մաս նա գե տի զար գաց մանն ու առա-
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ջըն թա ցին։ Մեն թո րու թյան կի րա ռու մը նպա տա կա հար մար է հատ կա պես 

այն դեպ քում, երբ սո ցիալա կան աշ խա տան քի մաս նա գե տը նոր է աշ խա-

տան քի ան ցել, այ սինքն, երբ գործ ու նենք նոր որա կա վոր ված մաս նա գե տի 

հետ։ Մեն թո րու թյան կի զա կե տում այս մաս նա գե տի սո վո րե լու և սու պեր-

վի զո րի կող մից նրան ան հրա ժեշտ մաս նա գի տա կան հմ տու թյուն նե րի փո-

խանց ման գոր ծըն թաց ներն են։

Լ րաց նե լով սու պեր վի զո րի կող մից կի րառ վող այլ տեխ նի կա նե րին՝ մեն-

թո րու թյու նը կողմ նո րո շիչ դեր է կա տա րում մաս նա գե տի հա մար իր մաս նա-

գի տա կան գոր ծու նեու թյան վաղ փու լե րում։ 

Սո ցիալա կան աշ խա տան քի սու պեր վի զիայի հա մա տեքս տում մեն թո րու-

թյու նը ոչ ֆոր մալ գոր ծու նեու թյուն է, որն ուղղ ված է սու պեր վի զո րի կող մից 

«մաս նա գե տի դե րի» մո դե լա վոր մանն ու հե տա գա յում սկս նակ սո ցիալա կան 

աշ խա տո ղի կող մից այդ դե րի կրկ նօ րի նակ մա նը։ 

Խորհր դատ վու թյու նը են թադ րում է մաս նա գետ նե րի կա մա վոր հա ղոր-

դակ ցու թյուն/ փո խազ դե ցու թյուն, որի նա խա ձեռ նող կող մը խորհր դա ռուն է։ 

Այ սինքն՝ խորհր դա ռուն իր կող մից ընտր ված է խորհր դա տո ւից, որը են թադ-

րա բար տվյալ ոլոր տում մեծ փոր ձա ռու թյուն ու նե ցող մաս նա գետ է, խոր-

հուրդ է հայ ցում։ 

Խորհր դատ վու թյու նը դիտ վում է որ պես սու պեր վի զիայի առան ձին բա-

ղադ րիչ։ Խորհր դատ վու թյու նը պետք է ան պայ մա նո րեն նե րա ռի մաս նա գի-

տա կան կր թու թյան և զար գաց ման բա ղադ րիչ նե րը։

Վար քի մո դե լա վո րու մը բա վա կա նին ար դյու նա վետ տեխ նի կա է, հատ-

կա պես այն դեպ քե րում, երբ նոր վար քաձ ևեր ու սու ցա նե լու, ան ցյա լի բա ցա-

սա կան փոր ձի հետ ասո ցաց վող վար քաձ ևե րը կրկ նե լու, կի րառ վող վար քա-

ձե րի ցու ցադ րու մը բա րե լա վե լու կա րիք կա։ Վար քի մո դե լա վոր ման և ու սուց-

ման երեք փուլ է առանձ նաց վում։ 

1. Ու շադ րու թյուն: Սու պեր վի զիա ստա ցող մաս նա գե տի ու շադ րու թյու-

նը կենտ րո նաց վում է դե պի կոնկ րետ վար քաձ ևե րը։

2.  Վար քի պահ պա նում: Սու պեր վի զիա ստա ցող մաս նա գե տը կրկ նում 

է դի տարկ ված վարքն այն պես, որ  այն հե տա գա յում կա րո ղա նա կի րա ռել։ 

Վար քի պահ պա նման կայացման համար կար ևորվում են վար քը սո վո րո ղի 

կող մից, վար քի ըն կա լու մը վեր ջի նիս կար ևո րու թյան տե սան կյու նից և դրա 

բազ մա կի կրկ նու թյու նը։

3.  Վե րար տադ րու թյուն: Այս փու լում տե ղի է ու նե նում դի տարկ ված 

վար քաձ ևի վե րար տադ րու թյուն իրա կան պայ ման նե րում։
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 Սու պեր վի զիայի ըն թա ցում կի րառ վող մյուս մե թո դը դե րային խա ղե րի 

տեխ նի կան է։

 Դե րային խա ղը են թադ րում է մո դե լա վոր ված կամ բե մա կա նաց ված իրա-

վի ճա կում որո շա կի դեր խա ղալ։ Սա բա վա կա նին ար դյու նա վետ ռազ մա վա-

րու թյուն է, հատ կա պես եթե կա րիք կա դի տար կելու սու պեր վի զիա ստա ցող 

մաս նա գետ նե րի վարքն ու զգաց մունք նե րը։ Այս տեխ նի կայի օգ նու թյամբ 

կա րե լի է աշ խա տել նաև վար քի փո փո խու թյան ուղ ղու թյամբ։ 

Այս տեխ նի կան հնա րա վո րու թյուն է տա լիս մաս նա կից նե րին՝

•	  փոր ձար կելու նոր մո տե ցում ներ և հմ տու թյուն ներ,

•	  պատ կե րա ցում կազ մելու հնա րա վոր խն դիր նե րի և իրա վի ճակ նե րի 

մա սին,

•	 մ շա կելու մի ջամ տու թյան ռազ մա վա րու թյուն ներ,

•	  զար գաց նելու որո շում նե րի կա յաց ման հմ տու թյուն նե րը,

•	  միև նույն հիմ նախն դի րը դի տար կելու տար բեր կող մե րից,

•	 գ նա հա տելու սե փա կան հմ տու թյուն նե րը։

 Տեխ նի կայի կի րառ ման ար դյու նա վե տու թյու նը կախ ված է մի շարք գոր-

ծոն նե րից՝

•	  դե րե րի պլա նա վո րում,

•	  դե րե րը խա ղա ցող նե րի հար մա րա վե տու թյան զգաց ման մա կար դակ,

•	 ճ կու նու թյան և իմպ րո վի զա ցիա անե լու հնա րա վո րու թյուն ներ,

•	  դե րային խա ղի քն նարկ ման հնա րա վո րու թյուն ներ։ 

Ուղ ղորդ ված ինք նա վեր լու ծու թյու նը կար ևոր է մաս նա գե տի կող մից 

դրսևոր ված վար քի բա րե լավ ման և/ կամ ամ րապնդ ման հա մար։ Այս տեխ-

նի կան նա խա տե սում է մաս նա գե տի՝ շա հա ռու ի հետ ու նե ցած հան դիպ ման 

տե սա րա նի վե րա կանգ նում/ բե մադ րում։ Սրա նպա տակ նե րից մեկն է մաս-

նա գե տի հա մար ավե լի պատ կե րա վոր դարձ նել շա հա ռու ի հետ փո խազ դե-

ցու թյան դի նա մի կան։ Վեր ջի նիս ու սում նա սի րու թյու նը սկս վում է սու պեր-

վի զո րի կող մից շա հա ռու ի հետ ու նե ցած փո խազ դե ցու թյան հետ ևանք նե րի 

մա սին խո սե լուց։ Դրան հա ջոր դում է մաս նա գե տի կող մից շա հա ռու ի հետ 

ու նե ցած փո խազ դե ցու թյան վե րա բե րյալ ու նե ցած զգաց մունք նե րի ինք նա-

վեր լու ծու թյու նը։ Տեխ նի կան կի րառ վում է, եթե կա րիք կա.

•	  վե րա նայելու մաս նա գե տի կող մից ար ված ար ձա նագ րու թյուն նե րը,

•	  մաս նա գե տը իրա վի ճա կի վե րա բե րյալ բա նա վոր մտա հո գու թյուն է 

հայտ նում,

•	  մաս նա գե տը սու պեր վի զո րի աջակ ցու թյունն է խնդ րում հիմ նախնդրի 

լուծ ման հա մար,
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•	  մաս նա գետն առնչ վել է դժ վար դեպ քի հետ. տու նայ ցի կամ հար ցա-

զ րույ ցի ար դյուն քում հայտն վել է սթ րե սային իրա վի ճա կում։ 

Այս պի սով` սու պեր վի զիայի շր ջա նակ նե րում կա րե լի է կի րա ռել տար բեր 

մո տե ցում ներ ու տեխ նի կա ներ, որոնց ընտ րու թյունն ու կի րա ռու մը կախ ված 

են աշ խա տան քի նպա տակ նե րից, առ կա ռե սուրս նե րից, մի շարք այլ գոր-

ծոն նե րից, հատ կա պես իրա վի ճա կային առանձ նա հատ կու թյուն նե րից։ 

Հար ցեր՝ ստուգ ման հա մար

1.  Սու պեր վի զիայի իրա կա նաց ման ի՞նչ հիմ նա կան մե թոդ ներ կան։ 

2. Ի՞նչ փու լե րով է իրա կա նաց վում ան հա տա կան սու պեր վի զո րա կան 

հան դի պու մը։

3. Խմ բային սու պեր վի զո րա կան հան դիպ ման կազ մա կերպ ման ինչ պի-

սի՞ առանձ նա հատ կու թյուն ներ կան։ 

4. Ինչ պի սի՞ առա վե լու թյուն ներ և թե րու թյուն ներ ու նի խմ բային սու-

պեր վի զիան։ 

5. Ինչ պի սի՞ մաս նա գի տա կան տեխ նի կա ներ են կի րառ վում սու պեր վի-

զիայի իրա կա նաց ման ըն թաց քում։
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ՉՈՐՐՈՐդ ԳԼՈՒԽ
 ՍՈՒ ՊԵՐ ՎԻ ԶԻԱՅԻ՝ ԳՈՐ ԾըՆ ԹԱ ՑԻ ԵՎ ԱԶ դԵ ՑՈՒԹՅԱՆ 

ԳՆԱ ՀԱ ՏՈՒ Մը 

4.1. Գ նա հատ ման նպա տակ նե րը, գնա հատ ման գոր ծըն թա ցի 
կազմա կերպ ման սկզ բունք նե րը և ոլորտ նե րը

 Սու պեր վի զո րա կան գոր ծըն թա ցի և ար դյունք նե րի գնա հա տու մը պրո-

ֆե սիոնալ սո ցիալա կան աշ խա տող նե րի զար գաց ման բաղ կա ցու ցիչ մասն 

է։ Սու պեր վիի աշ խա տան քի, ինչ պես նաև իրա կա նաց ված սու պեր վի զո րա-

կան մի ջամ տու թյան ազ դե ցու թյան գնա հա տու մը սու պեր վի զո րի հիմ նա կան 

պար տա կա նու թյուն նե րից է։ 

Սու պեր վի զիայում գնա հա տու մը ակ տիվ ճա նա չո ղա կան գոր ծըն թաց է, 

որի ըն թաց քում սու պեր վի զո րը սու պեր վիի մաս նակ ցու թյամբ իրա կա նաց

նում է սու պեր վիի ամ բող ջա կան աշ խա տան քային գոր ծու նեու թյան նպա

տա կային ու սում նա սի րու թյուն։

Գ նա հա տու մը որո շա կի ըն թա ցա կար գե րի հա ջոր դա կան կի րառ ման գոր-

ծըն թաց է, որի մի ջո ցով որոշ վում է մաս նա գե տի՝ գոր ծա կա լու թյու նում իր 

զբա ղեց րած դիր քով պայ մա նա վոր ված աշ խա տան քային պար տա կա նու-

թյուն նե րի կա տար ման մա կար դա կը։ 

Սու պեր վի զո րա կան նպա տակ նե րի իրա գործ ման աս տի ճա նը գնա հա-

տե լու հա մար կի րառ վում են նա խա պես մշակ ված տար բեր չա փա նիշ ներ։ 

Վեր ջին նե րիս ստուգ ման հա մար կա րող են օգ տա գործ վել հետ ևյալ փաս-

տաթղ թե րը՝ դեպ քի ու սում նա սի րու թյուն նե րի, քն նար կում նե րի վե րա բե րյալ 

ըն թա ցիկ ար ձա նագ րու թյուն նե րը, մի ջամ տու թյան պլան նե րը, շա հա ռու ի 

իրա վի ճա կի վեր լու ծու թյան վե րա բե րյալ այլ փաս տաթղ թեր։ Շատ կար ևոր 

է, որ  գնա հատ ման ըն թաց քում կի րառ վող չա փա նիշ նե րը լի նեն տար բե րակ-

ված, իրա տե սա կան և չա փե լի։ 

Ն պա տա կա հար մար է գնա հատ ման հիմ քում դնել կր թա կան, այ սինքն՝ 

«սե փա կան սխալ նե րից դա սեր քա ղե լու», ոչ թե ան վե րա պահ քն նա դա տու-

թյան սկզ բուն քը։ Քա նի որ սու պեր վի զիայի շր ջա նակ նե րում գնա հա տու մը 

իրա կա նաց վում է նախ և առաջ շա հա ռու նե րին մա տուց վող ծա ռա յու թյուն-
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նե րի որա կը բա րե լա վե լու, էթի կա պես ըն դու նե լի և կոմ պե տենտ պրակ տի-

կա ապա հո վե լու, այլ ոչ թե բա ցա ռա պես ստուգ ման և «ս խալ ներ գտ նե լու» 

նպա տա կով։ Այս պի սով` գնա հա տու մը կենտ րո նա նում է սու պեր վիի ներ կա 

և ապա գա կր թա կան կա րիք նե րի բա ցա հայտ ման վրա։

Գ նա հա տու մը վար չա րա րա կան ըն թա ցա կարգ է, որի շր ջա նակ նե րում գնա
հատ վում է աշ խա տո ղի կող մից կա տար ված աշ խա տան քի հա մա պա տաս խա նու
թյու նը նա խա պես առան ձ նաց ված քա նա կա կան և որա կա կան չա փա նիշ նե րին։ 

Գ նա հա տումն ու նի եր կու հիմ նա կան նպա տակ. առա ջին նպա տա կը 

վար չա րա րա կանն է: Այ սինքն՝ գնա հատ ման ար դյունք նե րի հի ման վրա 

կազմ վում են հաշ վետ վու թյուն ներ, որոնք հե տա գա յում ղե կա վա րու թյան 

հա մար որո շում նե րի կա յաց ման հիմք են հան դի սա նում։ Երկ րորդ կար ևո-

րա գույն նպա տա կը աշ խա տող նե րի մաս նա գի տա կան աճի և զար գաց ման 

խթա նումն է: Գնա հա տու մը կր թե լու և կրթ վե լու գոր ծըն թաց է, որը բա ցա-

հայ տում է աշ խա տո ղի ու ժեղ և թույլ կող մե րը և հնա րա վո րու թյուն է տա-

լիս նրան բա րե լա վելու իր աշ խա տան քային գոր ծու նեու թյու նը: Այս պի սով` 

գնա հա տու մը աշ խա տո ղի կող մից կի րառ վում է սե փա կան աշ խա տան քային 

մո տե ցում նե րը փո փո խե լու նպա տա կով36: Ի լրումն սրան՝ գնա հա տու մը կա-

րող է իրա կա նաց վել սո ցիալա կան աշ խա տող նե րի լի ցեն զա վոր ման կամ 

կրե դի տա վոր ման, փոր ձաշր ջա նի, մաս նա գի տա կան առաջ խա ղաց ման 

կամ աշ խա տա վար ձե րի բարձ րաց ման վե րա բե րյալ որո շում ներ կա յաց նե լու 

նպա տա կով։ 

Գ նա հատ ման ար դյունք նե րը են թա կա են փաս տաթղ թա վոր ման։ Վեր-

ջինս ու նի ինչ պես իրա վա կան և վար չա րա րա կան, այն պես էլ աջակ ցային, 

կր թա կան և կլի նի կա կան նշա նա կու թյուն։ Ընդ որում՝ գնա հատ ման իրա կա-

նաց ման ըն թա ցա կար գը պա հան ջում է, որ  աշ խա տո ղը պար բե րա բար տե-

ղե կաց վի իր կող մից իրա կա նաց ված աշ խա տան քի կա տա րո ղա կա նի մա-

սին։ Գնա հատ ման ըն թա ցա կար գը պետք է նա խա տե սի նաև գնա հատ ման 

ար դյունք նե րի բո ղո քարկ ման հնա րա վո րու թյուն։ Բա ցի այն հան գա ման քից, 

որ գնա հա տու մը և դրա ար դյունք նե րի փաս տաթղ թա վո րումն ապա հո վում 

են աշ խա տան քային գոր ծու նեու թյան հետ կապ ված որո շում նե րի հիմ նա-

վոր վա ծու թյու նը, դրանք առաջ նա հերթ նշա նա կու թյուն ու նե ցող պա հանջ են 

36 Գնահատումը առավել հաճախ կիրառվում է անձնակազմի զարգացման, քան վարչարա-
րական նպատակներով։
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(սու պեր վի զիայի մաս նա գի տա կան էթի կա կան նոր մե րի հա մա ձայն)։

Գ նա հատ ման գոր ծըն թա ցի վեր ջին փու լում կազ մա կերպ վում է քն նար-

կում գնա հատ ման ար դյունք նե րի և սու պեր վիի աշ խա տան քային պրակ տի-

կա յում ան հրա ժեշտ վե րա նա յում նե րի շուրջ։ 

Գ նա հատ ման գոր ծըն թա ցի կազ մա կերպ ման սկզ բունք նե րը 

 Կա րե լի է առանձ նաց նել գնա հատ ման ար դյու նա վետ կազ մա կերպ ման 

մի քա նի մո տե ցում ներ: 

1. Օզ բոր նը և Դեյ վի սը պն դում են, որ սու պեր վի զո րը պար տա վոր է գնա-

հա տել իր ծա ռա յու թյուն նե րից օգտ վող մաս նա գե տին: Վեր ջի նիս գնա հա-

տու մը նախ և առաջ պա հան ջում է գնա հատ վող մաս նա գե տին ան հրա ժեշտ 

տե ղե կատ վու թյուն տրա մադ րել գնա հատ ման ըն թա ցա կար գե րի, տե սա կի 

(ֆոր մալ, ոչ ֆոր մալ, խոր քային և այլն), ժա մա նա կա ցույ ցի և հա ճա խա կա-

նու թյան մա սին: Պետք է բա ցատ րել մաս նա գե տին, թե ինչ պես է այդ տե-

ղե կատ վու թյու նը ար ձա նագր վե լու (գ նա հատ ման թեր թիկ, ու ղե ցույց և այլն), 

ինչ պես է օգ տա գործ վե լու և ում է հա սա նե լի լի նե լու: Եթե մաս նա գետ նե րը 

նա խա պես տե ղյակ լի նեն գնա հատ ման նպա տա կի, իրա կա նաց ման ժա-

մա նա կա հատ վա ծի, կի րառ վող չա փա նիշ նե րի, գնա հատ ման ար դյուն քում 

ստաց ված տե ղե կատ վու թյան կի րառ ման մա սին, ապա գնա հատ ման գոր-

ծըն թա ցի հետ կապ ված ավե լի քիչ մտա հո գու թյուն ներ կու նե նան։ 

2. Ար դյու նա վետ գնա հա տու մը պա հան ջում է կա նո նա վո րու թյուն և հա-

մա լի րու թյուն: Այ սինքն՝ գնա հա տու մը պետք է շա րու նա կա կան բնույթ կրի։ 

Միև նույն ժա մա նակ գնա հատ ման գոր ծըն թա ցի օբյեկ տի վու թյունն ապա հո-

վե լու հա մար պա հանջ վում է անա չա ռու թյուն և կենտ րո նա ցում աշ խա տան-

քային բուն պար տա կա նու թյուն նե րի և դրանց իրա կա նաց ման մա կար դա կի 

վրա:

3. Գ նա հատ ման գոր ծըն թա ցի ար դյու նա վե տու թյան ապա հով ման տե-

սան կյու նից նպա տա կա հար մար է գնա հատ ման ձևաթղ թե րի/ գոր ծիք նե րի 

կի րա ռու մը։ Վեր ջին նե րիս կի րառ ման դեպ քում ավե լի բարձր է գնա հատ ման 

ար դյունք նե րի օբյեկ տի վու թյան պահ պան ման հա վա նա կա նու թյու նը, քա նի 

որ դրանք ապա հո վում են միև նույն չա փա նիշ նե րի կի րա ռու մը ան կախ գնա-

հատ ման օբյեկ տի և սուբյեկ տի փո փո խու թյու նից։ Գնա հատ ման գոր ծի քը 

պետք է լի նի հս տակ և կի րառ ման տե սան կյու նից դյու րին։ Ընդ որում՝ յու րա-

քան չյուր գնա հա տում պետք է սկ սել կոնկ րետ աշ խա տո ղի աշ խա տան քային 
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դիր քով պայ մա նա վոր ված նպա տակ նե րի և պար տա կա նու թյուն նե րի նկա-

րագ րու թյու նից (գ նա հատ ման գոր ծի քի օրի նակը՝ տե՛ս Հա վել ված 1.-ում)։ 

4. Ճշգր տու թյան/ հս տա կու թյան ապա հով ման նպա տա կով սու պեր վի զո-

րը պետք է իր ծա ռա յու թյուն նե րից օգտ վող մաս նա գե տի աշ խա տան քի դի-

տարկ ման օրա գիր վա րի։ Օրագ րում պետք է ներ կա յաց ված լի նի սեղմ ընդ-

հան րա կան տե ղե կատ վու թյուն յու րա քան չյուր սու պեր վի զիոն հան դիպ ման 

վե րա բե րյալ։ Իսկ աշ խա տան քի կա տար ման տա րե կան գնա հա տու մը պետք 

է իրա կա նաց վի կա տար ված առան ձին գնա հա տում նե րի հա մադր ման մի ջո-

ցով (սու պեր վի զո րա կան օրա գի րը տե՛ս Հա վել ված 10.-ում։

5. Գ նա հա տու մը պետք է իրա կա նաց վի պար բե րա բար, մաս առ մաս։ 

Ընդ որում՝ սու պեր վի զո րը պետք է մաս նա գե տի աշ խա տան քի վե րա բե րյալ 

նկա տա ռում նե րը/ դի տո ղու թյուն նե րը հայտ նի հա մա տեղ գոր ծու նեու թյան 

ըն թաց քում: Ֆոր մալ, պար բե րա կան գնա հա տու մը ան ցյա լում իրա կա նաց-

ված գնա հա տում նե րի ամ բող ջա կա նա ցումն է, այլ ոչ թե ան կան խա տե սե լի 

քն նա դա տու թյուն, որը աշ խա տո ղին հան կար ծա կիի է բե րե լու։ 

6. Գ նա հա տումն ար դյու նա վետ է, եթե դրա հիմ քում գնա հա տո ղի և գնա-

հատ վո ղի դրա կան փոխ հա րա բե րու թյուն ներն են։ Քա նի որ փոխ հա րա բե-

րու թյուն նե րի բա ցա սա կան լի նե լու պա րա գա յում մաս նա գետն ի սկզ բա նե 

հակ ված է քն նա դա տու թյու նը հա մա րելու անար դար և ոչ վս տա հե լի, քն նա-

դա տու թյու նը պետք է սկիզբ առ նի օգ նե լու ցան կու թյու նից, այլ ոչ թե լի նի 

ինք նան պա տակ: 

7. Գ նա հատ ման գոր ծըն թա ցը պետք է կրի երկ կող մա նի բնույթ: Այ սինքն՝ 

սու պեր վի զո րը պետք է առա վե լա գույ նի հասց նի աշ խա տո ղի ներգ րավ վա-

ծու թյու նը գնա հատ ման գոր ծըն թա ցում։ Պետք է նկա տի ու նե նալ, որ գնա հա-

տու մը իրա կա նաց վում է աշ խա տո ղի հետ միասին, նրա մաս նակ ցու թյամբ, 

այլ ոչ թե աշ խա տո ղի նկատ մամբ, իսկ մաս նակ ցու թյու նը գնա հատ ման 

գոր ծըն թա ցում բարձ րաց նում է ար դա րա ցի գնա հա տում իրա կա նաց նե լու և 

գնա հատ ման ար դյունք նե րը աշ խա տո ղի կող մից կի րա ռե լու հա վա նա կա նու-

թյու նը։ Գնա հատ ման նպա տա կով իրա կա նաց վող հար ցազ րույ ցի շր ջա նակ-

նե րում ան հրա ժեշտ է քա ջա լե րել բաց հա ղոր դակ ցու թյու նը՝ մաս նա գե տին 

հնա րա վո րու թյուն տա լով իր աշ խա տան քային գոր ծու նեու թյան վե րա բե րյալ 

փո փո խու թյուն ներ առա ջար կել, ձևա կեր պել հաղ թա հար ման տե սա կե տից 

հա սա նե լի, «չա փե լի» խն դիր ներ և մեկ նա բա նել ձա խո ղում նե րը: 

8. Գ նա հա տու մը պետք է հաշ վի առ նի իրա կա նու թյան այն կող մե րը, 

որոնք աշ խա տան քի ար դյու նա վետ կա տար ման տե սան կյու նից կար ևոր 

նշա նա կու թյուն ու նեն։ Սու պեր վի զո րը պետք է գնա հա տի մաս նա գե տի աշ-
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խա տան քային ծան րա բեռն վա ծու թյու նը, նրան հանձ նա րար ված «դժ վար» 

դեպ քե րի քա նա կը և դրանց առանձ նա հատ կու թյուն նե րը: Պետք է ու սում նա-

սի րի աշ խա տան քի իրա կա նաց ման մի ջա վայ րը և պայ ման նե րը, օրի նակ՝ 

գրա սե նյա կի մա կե րե սը, տեխ նի կա կան հա մալր վա ծու թյու նը, աջակ ցող ծա-

ռա յու թյուն նե րի առ կա յու թյու նը և այլն։ 

9. Գ նա հատ ման կի զա կե տում աշ խա տան քի կա տա րո ղա կանն է, այլ ոչ 

թե աշ խա տո ղի ան ձնային հատ կա նի շե րը։ Գնա հա տու մը ուղղ ված է աշ խա-

տո ղի՝ որ պես գոր ծա կա լու թյու նում որո շա կի պաշ տոն զբա ղեց նող մաս նա գե-

տին, որն իրա կա նաց նում է իր պաշ տո նի ան ձնագ րում ամ րագր ված աշ խա-

տան քային պար տա կա նու թյուն նե րը: 

10. Գ նա հա տու մը պետք է դի տար կի մաս նա գե տի ինչ պես ու ժեղ, այն պես 

էլ թույլ կող մե րը, հա ջո ղու թյուն նե րը և ձա խո ղում նե րը, պետք է լի նի ար դա-

րա ցի և ան կողմ նա կալ։ 

11. Սու պեր վի զո րի ան ձնա կան չա փա նիշ նե րը չպետք է փո խա րի նեն 

գոր ծա կա լու թյան չա փա նիշ նե րին: Պետք է իրա կա նաց վի աշ խա տո ղի կող-

մից իրա կա նաց ված աշ խա տան քի ամ բող ջա կան գնա հա տում՝ հիմն վե լով 

գոր ծա կա լու թյան կող մից առա ջադր ված վար քային կա նոն նե րի վրա: 

12. Ար դյու նա վետ գնա հա տու մը պետք է լի նի ան հա տա կա նաց ված, այ-

սինքն՝ գնա հատ ման նպա տա կով իրա կա նաց վող հան դի պու մը պետք է նե-

րա ռի դա տո ղու թյուն ներ կոնկ րետ աշ խա տո ղի կա տա րո ղա կա նի գնա հատ-

ման և ուղ ղոր դում ներ աշ խա տան քի որա կի բա րե լավ ման վե րա բե րյալ: 

13. Գ նա հա տու մը պետք է շա րու նա կա կան բնույթ կրի՝ նե րա ռե լով եզ րա-

հան գում ներ որո շա կի իրա վի ճա կում աշ խա տո ղի դրս ևո րած վար քի և առա-

ջար կու թյուն ներ ցան կա լի փո փո խու թյուն նե րի ուղ ղու թյամբ: 

14. Գ նա հա տու մը պետք է իրա կա նաց վի որո շա կի հետ ևո ղա կա նու-

թյամբ: Սու պեր վի զո րը պետք է միև նույն չա փա նիշ նե րը կի րա ռի միև նույն 

կր թու թյունն ու փոր ձը ու նե ցող մաս նա գետ նե րի նկատ մամբ։ Հա մա պա տաս-

խա նա բար միև նույն բաժ նի աշ խա տող նե րի կա տա րո ղա կա նի տար բեր կող-

մե րը գնա հա տող տար բեր սու պեր վի զոր ներ պետք է միև նույն կերպ գոր ծեն։ 

15. Անհ րա ժեշտ է, որ սու պեր վի զո րը նույն պես կա րո ղա նա ըն դու նել աշ-

խա տակ ցի գնա հա տա կա նը՝ իր աշ խա տան քի վե րա բե րյալ։ Որ քա նով գնա-

հա տու մը օգ տա կար է մաս նա գե տի /են թա կայի զար գաց ման տե սան կյու նից, 

նույն քան էլ այն կա րող է նպաս տել սու պեր վի զո րի մաս նա գի տա կան աճին: 

16. Ղե կա վար նե րը պետք է աջակ ցեն գնա հատ ման գոր ծըն թա ցի կազ-

մա կերպ մա նը, պար բե րա բար վե րա նայեն և, ըստ ան հրա ժեշ տու թյան, փո-

փո խեն գնա հատ ման ըն թա ցա կար գե րը, իրա կա նաց նեն վե րահս կող նե րի 
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վե րա պատ րաս տում ներ, վե րա նայեն գնա հատ ման թեր թիկ նե րը, ձևա վո րեն 

խրա խու սան քի և սակ ցիանե րի նոր մե խա նիզմ ներ։ 

Գ նա հատ ման ըն թաց քում սու պեր վի զո րը պա տաս խա նում է ստորև ներ

կա յաց ված հար ցե րին: 

•	 Արդյո՞ք վե րահսկ վում է մաս նա գե տի աշ խա տան քային ծան րա-

բեռն վա ծու թյու նը։ 

•	 Արդյո՞ք վե րա նայ վում են մաս նա գե տի կող մից ար ված գրա վոր աշ-

խա տանք նե րը, փաս տաթղ թա վո րու մը։ 

•	 Արդյո՞ք քն նարկ վում է մի ջամ տու թյան գոր ծըն թա ցը։ 

•	 Արդյո՞ք քն նարկ վում են այն ար դյունք նե րը, որոնք ձեռք են բեր վել 

շա հա ռո ւի հետ աշ խա տան քի արդյունքում։ 

•	 Արդյո՞ք քն նարկ վում են էթի կա կան սկզ բունք նե րը պրակ տի կա յում 

կի րա ռե լու դժ վա րու թյուն նե րը։ 

•	 Արդյո՞ք քն նարկ վում են բազ մա մաս նա գի տա կան թի մում սո ցիալա-

կան աշ խա տող նե րի և կազ մա կեր պու թյան ողջ ան ձնա կազ մի միջև գո յու-

թյուն ու նե ցող աշ խա տան քային փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը։ 

•	 Արդյո՞ք քն նարկ վում են մաս նա գե տի դե րի և մաս նա գի տա կան ինք-

նու թյան հետ կապ ված խն դիր նե րը:

•	 Արդյո՞ք քն նարկ վում են բա րո յա կան նոր մե րի պահ պան ման խն դիր-

նե րը:

•	 Արդյո՞ք հս տա կեց վել է մաս նա գե տի «սո վո րե լու ոճը», ու այն կի րառ-

վել է սու պեր վի զիայում։ 

•	 Արդյո՞ք սու պեր վի զիայի ըն թաց քում բա վա րար վել են մաս նա գե տի/ 

աշ խա տակ ցի մաս նա գի տա կան զար գաց ման եր կա րա ժամ կետ կա րիք նե րը։ 
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Ա ղյու սակ 11. 
Կա տա րո ղա կա նի գնա հատ ման 10 քայ լե րը

Քայլ 1. Կա տա րո ղա կա նի ինք նու րույն վեր լու ծու թյուն: Վեր լու ծե՛ք աշ խա տո ղի 
կող մից կա տար ված աշ խա տան քը։

 Քայլ 2. Խնդ րե՛ք աշ խա տո ղին Ձեզ հետ հան դի պել:
 Ցան կա լի չէ՝

•	  Մեկ ու րի շը Ձեր փո խա րեն դա անի:
•	  Նա մակ կամ ծա նու ցում ու ղար կե լը:

 Քայլ 3. Սկ սե՛ք հան դի պու մը:
•	 Կան խե՛ք ընդ հա տում նե րի հնա րա վոր դեպ քե րը:
•	 Ա պա հո վե՛ք հար մա րա վետ մի ջա վայր:
•	 Հե տաքրք րու թյուն առա ջաց րե՛ք՝ չհե ռա նա լով բուն թե մայից/ խնդ րից:

 
Ա պա հո վե՛ք հան դիպ ման հետ ևյալ հա ջոր դա կա նու թյու նը:

•	 Տե ղե կա ցե՛ք՝ ինչ պե՞ս են ըն թա նում մաս նա գե տի գոր ծե րը, և արդյո՞ք նա 
որ ևէ խն դիր ու նի։ 

•	 Լ սե՛ք գա ղա փար ներ և առա ջար կու թյուն ներ՝ աշ խա տան քը պա կաս լար
ված և սթ րե սային դարձ նե լու ուղ ղու թյամբ։ 

•	 Լ սե՛ք իր տե սա կե տը, թե ինչն է հա ջող վում, աշ խա տան քի հատ կա պես 
ո՞ր կող մը կա տա րե լա գործ ման կամ վե րա նայ ման կա րիք ու նի։ 

•	 Ներ կա յաց րե՛ք Ձեր տե սա կե տը վե րոն շյա լի առն չու թյամբ ։ 

 Քայլ 4. Տե ղե կա ցե՛ք՝ ինչ պես են ըն թա նում գոր ծե րը:
•	 Ուղ ղե՛ք բաց հար ցեր: 
•	 Ե ղե՛ք լավ ունկն դիր:
•	  Մի՛ ընդ հա տեք զրույ ցը քն նա դա տա կան մեկ նա բա նու թյուն նե րով:

 Հարց րե՛ք՝
•	  «Ինչ պե՞ս եք վե րա բեր վում...»:
•	  «Ո՞րն է Ձեր տե սա կե տը... մա սին»:
•	  «Ի՞նչ եք կար ծում...»:

 Հար ցի նման ձևա կեր պու մը ցան կա լի չէ՝ 
•	  «Չե՞ք կա րող...»:
•	  «Արդյո՞ք Դուք...»:
•	  «Այն պես չէ՞...»:
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 Քայլ 5. Հա՛րց ուղ ղեք՝ 
«Ինչ պե՞ս կա րող եմ ես՝ որ պես Ձեր սու պեր վի զոր, աջակ ցել Ձեզ այս հար ցում՝ 
դարձ նե լով Ձեր աշ խա տան քը պա կաս լար ված և սթ րե սային»։ 
Ին չո՞ւ են կար ևոր նմա նա տիպ հար ցե րը: 

•	 Աշ խա տող նե րը գնա հա տում են նման մո տե ցու մը :
•	 Աշ խա տո ղը Ձեր նկատ մամբ վս տա հու թյուն է զգում:
•	  Հե տա դարձ կապ ապա հո վե լու հիանա լի եղա նակ է:
•	  Կան խար գե լում եք ինք նա խա բեու թյու նը:
•	  Բա ցում եք դռ ներն ավե լի ար դյու նա վետ պրակ տի կայի հա մար:

 Քայլ 6. Աշ խա տո ղին ինք նա վեր լու ծու թյամբ զբաղ վե լու հնա րա վո րու թյուն տվե՛ք:
•	  Ման րա մաս ներ և կոնկ րետ օրի նակ ներ ներ կա յաց րե՛ք :
•	 Ակ տիվորե՛ն լսեք:

 Քայլ 7. Ներ կա յաց րե՛ք աշ խա տո ղի կա տա րո ղա կա նի վեր լու ծու թյու նը: 
•	 Սկ սե՛ք դրա կա նից:
•	 Ս տեղ ծե՛ք կապ տար բեր ժա մա նակ նե րում իրա կա նաց ված գնա հա տում-

նե րի միջև:
•	  Միշտ պատ րա՛ստ եղեք ընդ հա տե լու Ձեր խոս քը և լսե լու մաս նա գե տին:

 Քայլ 8. Հա մա ձայ նեց րե՛ք/ հս տա կեց րե՛ք հե տա գա անե լիք նե րը: 
•	 Մասնավորեցրե՛ք այն խն դիր նե րը, որոնց շուրջ մաս նա գե տը պի տի աշ-

խա տի առա ջի կա 3-4 շա բաթ նե րի ըն թաց քում՝ իր մաս նա գի տա կան 
պրակ տի կան բա րե լա վե լու նպա տա կով։

•	  Մասնավորեցրե՛ք այն խն դիր նե րը, որոնց շուրջ Դուք աշ խա տե լու եք 
միև նույն ժա մա նա կա հատ վա ծում՝ դարձ նե լով մաս նա գե տի աշ խա տան-
քային պրակ տի կան պա կաս լար ված/ սթ րե սային և ապա հո վե լով նրա 
բա վա րար վա ծու թյու նը սե փա կան աշ խա տան քից։ 

 Քայլ 9. Հան դի պու մը կա րե լի է ապա հո վել, օրի նակ, հետ ևյալ ար տա հայ տու թյամբ.
 «Այս պի սով` մենք միասին ան դրա դար ձանք բա վա կա նա չափ հար ցե րի, նախ քան 
հան դի պու մը ավարտ ված հա մա րե լը կցան կա նայի իմա նալ Ձեր տպա վո րու թյու-
նը/ տե սա կետ նե րը այ սօր վա մեր քն նարկ ման մա սին»։ 

•	 Այն դեպ քում, եթե աշ խա տո ղը նյար դայ նա ցած, շփոթ ված տեսք ու նի, 
նրան ար տա հայտ վե լու հնա րավորու թյուն տվե՛ք։ 

•	 Հաս տա տե՛ք հան դիպ ման ըն թաց քում ձեռք բեր ված պայ մա նա վոր վա ծու-
թյուն նե րը։ 

•	 Ա վար տե՛ք դրա կան «նո տայով» և շնոր հա կա լու թյուն հայտ նեք։
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Գ նա հատ ման ոլորտ նե րը: Գնա հա տու մը ճա նա չո ղա կան գոր ծըն թաց 

է, որի ըն թաց քում ան դրա դարձ է կա տար վում հետ ևյալ հար ցե րին՝ «Ինչ-

պի սի՞ ար ժեք ներ ու էթի կա կան սկզ բունք ներ են դր ված աշ խա տան քի հիմ-

քում», «Ինչ պի սի՞ն են սո ցիալա կան աշ խա տո ղի իմա ցու թյան և ինք նա-

գի տակցման, զգաց մուն քային հա վա սա րակշ ռու թյան մա կար դակ նե րը», 

«Ինչ պի սի՞ն են մի ջանձ նային փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը, մո տե ցում նե րը, 

զգա ցում նե րը», «Ինչ պե՞ս է վար վում հար ցազ րույ ցը, կա տար վում գնա հա-

տու մը» և «Սո ցիալա կան աշ խա տան քի գոր ծըն թա ցում հիմ նախնդ րի լուծ-

ման հա մար մաս նա գետն ինչ պի սի՞ հմ տու թյուն ներ է կի րա ռում»։

 Բազ մա կող մա նի գնա հա տու մը նե րա ռում է հետ ևյալ բա ղադ րիչ նե րը:

1.  Շա հա ռո ւի հա մա կար գի հետ բո վան դա կային, ար դյու նա վետ և հա մա-

պա տաս խան մաս նա գի տա կան փոխ հա րա բե րու թյուն ներ հաս տա տե լու և 

պահ պա նե լու կա րո ղու թյու նը։ 

Ա. Սո ցիալա կան աշ խա տո ղի մաս նա գի տա կան մո տե ցու մը և վար վե-

լա կեր պը շա հա ռո ւի հետ փոխ հա րա բե րու թյուն նե րում, օգ տա կար լի նե լու 

ձգտումն ու ցան կու թյու նը, ապ րու մակ ցու մը, ոչ քն նա դա տա կան վե րա բեր-

մուն քը, չկարծ րա տի պաց ված ան հա տա կա նա ցու մը, շա հա ռու ի ինք նո րոշ-

ման իրա վուն քի ըն դու նու մը, ջեր մու թյու նը և մտա հոգ վա ծու թյու նը շա հա ռու ի 

խն դիր նե րի նկատ մամբ։

Բ. Սե փա կան «ես» -ի օբյեկ տիվ և սահ ման ված կարգ ու կա նո նին հա մա-

պա տաս խան վար քի կի րա ռու մը ի շահ շա հա ռու ի՝ առանց վեր ջի նիս սխալ 

հատ կա նիշ ներ վե րագ րե լու։

Գ. Հա վա տա րիմ մնա լը մաս նա գի տա կան ար ժեք նե րին և էթի կա կան 

սկզբունք նե րին։

2.  Սո ցիալա կան աշ խա տան քի գոր ծըն թա ցը՝ գի տե լիք և հմ տու թյուն-

ներ։ 

Ա. Տե ղե կատ վու թյան հա վա քագր ման հմ տու թյուն ներ շա հա ռո ւից, նրա 

ան մի ջա կան մի ջա վայ րից, փաս տաթղ թե րից և այլն։

Բ. Կա րիք նե րի և հիմ նախնդ րի գնա հատ ման հմ տու թյուն ներ, որոնք բա-

ցա հայ տում են ներ հո գե կան, նե րանձ նային և մի ջա վայ րային գոր ծո ննե րի 

փոխ կա պակց վա ծու թյու նը: Նշված հմտությունները ար դյու նա վե տո րեն կի-

րա ռում են սո ցիալա կան հա մա կար գե րի և մար դու վար քի մա սին ու նե ցած 

գի տե լիք նե րը, հաս կա նում շա հա ռո ւի ըն կալ ման, ճա նա չո ղու թյան, և զգաց-

մունք նե րի շր ջա նա կը, գրում նկա րագ րո ղա կան, դի նա միկ, վեր լու ծա կան զե-

կույց ներ։

Գ. Սո ցիալա կան մի ջամ տու թյան իրա կա նաց ման հմ տու թյուն ներ: Վե-
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րա կանգնո ղա կան գոր ծըն թա ցի պլա նա վոր ման և իրա կա նաց ման կա րո-

ղու թյուն նե րը հիմն ված են դեպ քի ու սում նա սի րու թյան ար դյուն քում ձեռք 

բեր ված տվյալ նե րի վրա: Կա րո ղա նում է հա մա պա տաս խա նո րեն կի րա ռել 

մի ջամ տու թյան ան հրա ժեշտ տեխ նի կա նե րը, օրի նակ՝ իրա վունք նե րի և շա-

հե րի պաշտ պա նու թյուն, մի ջա վայ րի զար գա ցում, սո ցիալ-հո գե բա նա կան 

աջակ ցու թյուն և այլն, որոնք իրա կա նաց վում են ըստ սահ ման ված ժա մա-

նա կի և հիմ նախնդ րի։

դ. Հար ցազ րույց վա րե լու հմ տու թյուն ներ: Շա հա ռու ի հետ հա մա տեղ 

հար ցազ րույ ցի նպա տա կը սահ մա նե լու, հար ցազ րույ ցի ըն թաց քում հան-

դիպ ման կի զա կե տի պահ պան ման կա րո ղու թյունն է, պահ պա նում է հա-

վա սա րակշ ռու թյու նը ճկու նու թյան և պա տաս խա նատ վու թյան միջև՝ ապա-

հո վե լով շա հա ռո ւի հա մա պա տաս խան ուղ ղոր դու մը և վե րահս կո ղու թյու նը, 

ինչ պես նաև ու նի փաս տե րը և զգաց մունք նե րը մի մյանց հետ կա պակ ցե լու 

կա րո ղու թյուն։ 

Ե. Փաս տաթղ թա վոր ման հմ տու թյուն ներ, որոնք ցույց են տա լիս կազ մա-

կեր պու թյան և աշ խա տող նե րի մտա ծո ղու թյան և զգաց մունք նե րի փո խանց-

ման կա րո ղու թյու նը։ Փաս տաթղ թա վո րու մը պետք է լի նի տար բե րակ ված, 

ճշգ րիտ և փոք րա ծա վալ։

3.  Գոր ծա կա լու թյան նպա տակ նե րը, ռազ մա վա րու թյուն նե րը, կա նո նա-

կար գե րը՝ գի տե լիք, հանձ նա ռու թյուն և նույ նա կա նա ցում գոր ծա կա լու թյան 

նպա տակ նե րի հետ, գոր ծա կա լու թյան ռազ մա վա րու թյուն նե րի և կա նո նա-

կար գե րի շր ջա նակ նե րում գոր ծե լու կա րո ղու թյուն, գոր ծա կա լու թյան շա հա-

ռու նե րին աջակ ցե լու ռազ մա վա րու թյուն նե րի և կա նո կար գե րի ստեղ ծա գոր-

ծա կան կի րա ռու մը, ռազ մա վա րու թյուն նե րի և կա նո նա կար գե րի բա րե լավ-

ման ուղ ղու թյամբ աշ խա տանք նե րի իրա կա նաց ման պար տա կա նու թյուն նե-

րի ստանձ նում։

4.  Սու պեր վի զիայի կի րա ռու մը և մո տե ցում նե րը։ 

Ա. Վար չա րա րա կան կողմ: Սու պեր վի զո րը հա մա պա տաս խան կեր պով 

պատ րաս տում է հան դի պու մը, իրա կա նաց նում է սահ ման ված ժա մա նա կա-

հատ վա ծում և կա նո նա վոր կեր պով ապա հո վում է հան դիպ ման իրա կա նաց-

ման հա մար ան հրա ժեշտ նյու թե րի հա սա նե լիու թյու նը։

Բ. Մի ջանձ նային փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի կողմ: Սու պեր վի զիան և 

ուղ ղոր դու մը կի րառ վում են առանց որ ևէ խտ րա կա նու թյան, սու պեր վի զիայի 

նկատ մամբ դրա կան վե րա բեր մուն քի, սու պեր վի զո րա կան հան դի պում նե-

րին/ քն նար կում նե րին ակ տիվ և հա մա պա տաս խան մաս նակ ցու թյուն ցու-

ցա բե րե լու, խորհր դատ վու թյան կա րի քը ճա նա չե լու մի ջո ցով։ 
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5. Անձ նա կազ մի և հա մայն քի փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը նպաս տում են 

գոր ծա կա լու թյան ան ձնա կազ մի փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի ներ դաշ նա կեց-

մանն ու ար դյու նա վե տու թյան բարձ րաց մա նը բո լոր մա կար դակ նե րում։ 

6. Աշ խա տան քային պա հանջ նե րի կա տար ման և աշ խա տան քային 

ծան րա բեռն վա ծու թյան կա ռա վա րում։ Նե րա ռում է աշ խա տան քային ծան-

րա բեռն վա ծու թյան կա նո նա վոր և ադեկ վատ բաշ խու մը, ցույց է տա լիս 

աշ խա տան քի կազ մա կերպ ման, ընտ րո ղա կան, հիմ նա վոր առա ջա նա հեր-

թու թյուն նե րի սահ ման ման, արագ և ճշգ րիտ փաս տաթղ թա վո րում իրա կա-

նաց նե լու, վի ճա կագ րա կան զե կույց ներ, ժա մա նա կա ցույ ցեր, ծա ռա յու թյուն-

նե րի մա սին զե կույց ներ կազ մե լու, բա ցա կա յու թյուն նե րի և ու շա ցում նե րի 

կանխ ման, նույ նա տիպ պա տաս խա նատ վու թյուն և փոր ձա ռու թյուն ու նե ցող 

մարդ կանց հա մար միև նույն աշ խա տան քային պայ ման նե րը սահ մա նե լու 

հմ տու թյուն նե րը։ 

7. Մաս նա գի տու թյան հետ կապ ված մո տե ցում ներ: Ընդ հա նուր առ-

մամբ աշ խա տա վայ րում աշ խա տա կից նե րը գոր ծում են մաս նա գի տա կան 

ար ժեք նե րին և էթի կա կան նոր մե րին համաձայն, ու նեն մաս նա գի տա կան 

նույ նա կա նա ցում, պա տաս խա նատ վու թյուն են կրում շա րու նա կա կան մաս-

նա գի տա կան զար գաց ման հա մար։

8. Մ շա կու թային կոմ պե տեն տու թյան գնա հա տում: Սա են թադ րում է 

գնա հա տել մաս նա գե տի տե ղե կաց վա ծու թյան մա կար դա կը սե փա կան մշա-

կու թային ար ժեք նե րի և հա կում նե րի, էթի կա կան տար բեր խմ բե րի ար ժեք նե-

րի ու մո տե ցում նե րի ըն կալ ման վե րա բե րյալ։

Գ նա հատ ման ար դյուն քը աշ խա տան քի կա տա րո ղա կա նի մա սին պատ

մող զե կույցն է։ 

Հար ցեր՝ ստուգ ման հա մար 

1. Ինչ պի սի՞ առանձ նա հա տու թյուն ներ ու նի գնա հա տու մը սու պեր վի-

զիայում: 

2. Ի՞նչ նպա տակ նե րով է իրա կա նաց վում կա տա րո ղա կա նի վեր լու ծու-

թյու նը սու պեր վի զիայում: 

3. Ի՞նչ գոր ծոն ներ են հաշ վի առն վում կա տա րո ղա կա նի վեր լու ծու թյան 

ըն թաց քում:
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4.2.  Կա տա րո ղա կա նի վեր լու ծու թյու նը սու պեր վի զիայում

 Սու պեր վի զո րի գոր ծա ռույթ նե րից է ան ձնա կազ մի աշ խա տան քային 

գոր ծու նեու թյան/ ար տադ րո ղա կա նու թյան հետ կապ ված խն դիր նե րի հաղ-

թա հա րու մը։ Կա տա րո ղա կա նի վեր լու ծու թյու նը հնա րա վո րու թյուն կտա բա-

ցա հայ տելու մաս նա գե տի ոչ որա կյալ աշ խա տան քը և վեր հա նելու վեր ջի-

նիս պատ ճառ նե րը։ Սո վո րա բար մենք են թադ րում ենք, որ եթե աշ խա տան քը 

վատ է կա տար ված, ապա ան ձնա կազ մը ավե լի մեծ հա ճա խա կա նու թյամբ 

վե րա պատ րաս տում ներ ան ցնե լու կա րիք ու նի։ Այ նու ա մե նայ նիվ, կա տա րո-

ղա կա նի վեր լու ծու թյան ար դյուն քում կա րող է պարզ դառ նալ, որ սահ մա նա-

փակ վե րա պատ րաս տում նե րը կամ գի տե լիք նե րի պա կա սը չեն հիմ նա կան 

խն դիր նե րը։ Ըստ տե սա բան նե րից Մե գե րի և Պի պի տեսակետի՝ գո յու թյուն 

ու նեն աշ խա տան քը վատ կա տա րե լու բազ մա թիվ պատ ճառ ներ, որոն ցից մի 

քա նի սը ներ կա յաց ված են ստորև.

	ակն կա լիք նե րի չի մա ցու թյուն,

	 գոր ծիք նե րի, տա րած քի, իշ խա նու թյան /ազ դե ցու թյան բա ցա կա յու

թյուն,

	 հե տա դարձ կա պի բա ցա կա յու թյուն, 

	վե րահս կո ղու թյան բա ցա կա յու թյուն կամ չա փից ավել վե րահս կո

ղու թյուն, 

	«ար ժե քա վոր» աշ խա տո ղի չգ նա հատ ված լի նե լու հան գա մանք, 

	ա ռա ջադ րան քը/ խն դի րը կա տա րե լու հա մար ան հրա ժեշտ գի տե լիք

նե րի և հմ տու թյուն նե րի պա կաս։ 

 Գո յու թյուն ու նեն մի քա նի քայ լեր, որոնք պետք է իրա կա նաց վեն նախ-

քան կա տա րո ղա կա նի վեր լու ծու թյու նը սկ սե լը։ Առա ջին հեր թին ան հրա-

ժեշտ է վեր հա նել կա տար ված աշ խա տան քի ան հա մա պա տաս խա նու թյուն-

նե րը առա ջադր ված պա հանջ նե րից։ Կա տա րո ղա կա նի հա մա պա տաս խա-

նու թյան ստու գու մը ցույց է տա լիս, թե մաս նա գե տը իրա կա նում ինչ պի տի 

կա տա րեր և ինչ է կա տա րել փաս տա ցիորեն։
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 Կա տա րո ղա կա նը վեր լու ծե լիս հաշ վի են առն վում աշ խա տան քի կա

տար ման յոթ հիմ նա կան գոր ծոն նե րը:

	Աշ խա տան քի կա տար ման չա փա նիշ ներ: Աշ խա տան քի կա տար մա-

նը ներ կա յաց վող հս տակ գրա վոր ձևա կերպ ված և հաս տատ ված չա փա նիշ-

ներ են, որոնք, հիմք ըն դու նե լով, կազմ ում են աշ խա տան քային պայ մա նա-

գ րե րը։ 

	Հա մա պա տաս խան աշ խա տան քային պայ ման նե րի առ կա յու թյուն: 

Ան հրա ժեշտ գոր ծի քա կազմ, հա մա կար գիչ, ին տեր նետ և այլն։

	 Հե տա դարձ կա պի հնա րա վո րու թյուն: Աշ խա տան քի կա տար ման ըն-

թաց քի վե րահսկ ման նպա տա կով սու պեր վի զո րի և սու պեր վի նե րի միջև կա-

պի պահ պա նու մը։

	 Մո տի վա ցիա, այ սինքն՝ 

•	 ա ռա ջադ րան քի/ խնդ րի կար ևո րու թյան շեշ տադ րում,

•	  լավ կա տար ված աշ խա տան քի խրա խու սում,

•	 խ րա խուս ման ձևի և մի ջո ցի հա մա պա տաս խա նու թյուն աշ խա տո ղի 

կա րիք նե րին։

	 Մաս նա գի տա կան գի տե լիք նե րի և հմ տու թյուն նե րի շա րու նա կա կան 

զար գաց ման հնա րա վո րու թյուն ներ (մաս նակ ցու թյուն վե րա պատ րաս տում-

նե րին, սե մի նար նե րին, գի տա ժո ղով նե րին և այլն)։ 
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ՀԱ ՎԵԼ ՎԱԾ ՆԵՐ

 Հա վել ված 1. Սու պեր վի զիայի իրա կա նաց ման գոր ծիք ներ

 Սու պեր վի զիայի իրա կա նաց ման մա սին հա մա ձայ նագ րի օրի նակ

 Սու պեր վի զիայի ծա ռա յու թյուն ներ ստա ցող մաս նա գե տի անու նը, ազ գա նու նը.
____________________________________________________________________

 Սու պեր վի զիայի ծա ռա յու թյուն ներ տրա մադ րող մաս նա գե տի անու նը, ազ գա
նու նը. 

____________________________________________________________________

 Հա մա ձայն սույն հա մա ձայ նագ րի՝ սու պեր վի զիան իրա կա նաց վե լու է. _____ 
 (յուր. շա բաթ, եր կու շա բա թը մեկ, ամիս)

 
Ամ սա թի վը. ____________________

 Ժա մը . ____________________ 

Տ ևո ղու թյու նը. ____________________ 

 Հա մա ձայն սույն հա մա ձայ նագ րի՝ սու պեր վի զիայի ծա ռա յու թյուն նե ր ստա ցող 
մաս նա գե տը յու րա քան չյուր հան դի պու մից առաջ պետք է նյու թեր (դեպ քի պատ մու
թյուն ներ և այլն) նա խա պատ րաս տի հան դիպ ման քն նար կե լու հա մար։

1.  Սու պեր վի զիայի իրա կա նաց ման նպա տակ ներն են՝
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

2.  Սու պեր վի զիայի իրա կա նա ցու մից նա խա տես վող ար դյունք ներն են՝
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 Մենք՝ ներ քոս տո րագ րյալ ներս, հա մա ձայ նում ենք աշ խա տել՝ հա մա ձայն սու
պեր վի զիայի իրա կա նաց ման կա նո նա կար գի։ 
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 Սու պեր վի զիայի ար դյունք նե րի գնա հատ ման գոր ծիք #1

 Սո ցիալա կան աշ խա տան քում կի րառ վում են գնա հատ ման հետ ևյալ ձևաթղ թե
րը։ Ներ քոն շյալ օրի նա կը ցույց է տա լիս քայ լային սանդ ղակ։ Սանդ ղա կում յու րա
քան չյուր քայլ վե րա բեր ում է աշ խա տան քի կա տար ման մի մա կար դա կի և առնչվում 
է աշ խա տան քի կա տար ման որո շա կի ոլոր տին։

 Սո ցիալա կան աշ խա տո ղի վե րա բեր մուն քը շա հա ռու նե րի նկատ մամբ սու պեր
վի զո րա կան հան դի պում նե րից հե տո. 
	ըն դու նում է շա հա ռո ւին՝ առանց զգաց մուն քայ նու թյան, առանց վեր ջի նիս հետ 

ինք նա նույ նա կա նաց ման, 
1. փոքր-ինչ նույ նա կա նա նում է շա հա ռու ի հետ, սա կայն դա չի խո չըն դո տում 

ու սուց ման գոր ծըն թա ցին, 
2. գե րակշ ռում է շա հա ռու ի նկատ մամբ դրա կան վե րա բեր մուն քը, 
3. ո րո շա կի բա ցա սա կան վե րա բեր մունք է առ կա շա հա ռո ւի նկատ մամբ, սա-

կայն այն չի խո չըն դո տում ու սուց մա նը,
4. թշ նա մա կան, մեր ժո ղա կան վե րա բեր մունք ու նի շա հա ռու ի նկատ մամբ, որը 

խո չըն դո տում է ու սուց մա նը,
 5. կի րա ռում է չե զոք և պաշտ պա նո ղա կան մո տե ցում ներ։ 

	Ի՞նչ ծա վա լով է աշ խա տողն ըն կա լում աշ խա տան քի իր մա սը աշ խա տող- շա-
հա ռու փոխ հա րա բե րու թյուն նե րում.

1. ն կա տում է, որ իր զգաց մունք ներն ազ դե ցու թյուն են գոր ծում շա հա ռու ի հետ 
աշ խա տան քի վրա և փոր ձում է իր զգաց մունք ներն օգ տա գոր ծել ի շահ շա-
հա ռու ի,

2.  գի տակ ցում է իր զգաց մունք նե րը, սա կայն ոչինչ չի անում,
3.  մեր ժում է իր զգաց մունք նե րը,
4. հս կում/ պաշտ պա նում է զգաց մունք նե րի գի տակ ցու մը՝ դրանք պահ պա նե լով 

մա կե րե սային մա կար դա կի վրա: 
	Ինչ պի սի՞ գնա հա տող հմ տու թյուն ներ ու նի մաս նա գե տը/ աշ խա տա կի ցը (ո րը 

բա ցա հայտ վում է խոս քում կամ գրա վոր փաս տաթղ թե րում բեր ված փաս տարկ-
նե րի մի ջո ցով).

1. տես նում է ամ բողջ հիմ նախն դիրն ու դրա հետ ևանք նե րը/ ազ դե ցու թյուն նե րը։ 
Տես նում է վար քի ազ դե ցու թյու նը թե՛ շա հա ռո ւի կյան քի և թե՛ աշ խա տող-շա-
հա ռու փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի վրա։ Հա մե մա տում է բեր ված փաս տարկ-
նե րը։ Կա տա րում է սու պեր վի զո րա կան առա ջար կու թյուն նե րի ռա ցիոնալ 
վեր լու ծու թյուն,

2.  բարձր մա կար դակ. փոքր -ի նչ ան հետ ևո ղա կան է և խիստ, քան առա ջին 
դեպ քում,

3. խա ռը մա կար դակ. տար բեր դեպ քե րում կի րա ռում է տար բեր մո տե ցում ներ, 
կա րո ղա նում է տես նել խն դիր նե րը, սա կայն ոչ դրանց ու նե ցած ազ դե ցու-
թյուն նե րը,

4.  խա ռը մա կար դակ. խոս քային մա կար դա կում բա վա կա նին կազ մա կերպ ված 
են մտ քե րը, սա կայն գրա վոր խոս քում մտ քե րը ցր ված են,
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5.  սահ մա նա փակ մա կար դակ. ախ տո րո շիչ մտա ծո ղու թյու նը հիմ նա կա նում 
սահ մա նա փակ է և մաս նատ ված։ Չնա յած այն հնա րա վոր է ու սուց ման մի-
ջո ցով բա րե լավ վել, 

6. ցածր մա կար դակ, քն նար կում նե րի ըն թաց քում ար տա հայ տած մտ քերն ու 
կա տա րած դի տար կում ներն այն քան մա կե րե սային են, որ չեն կա րող սու-
պեր վի զո րա կան քն նարկ ման նյութ դառ նալ։ 

	Ինչ պի սի՞ մո տե ցում ներ է մաս նա գե տը կի րա ռում սու պեր վի զո րային քն նար-
կում նե րի/ հան դի պում նե րի ըն թաց քում.

1.  խո հուն, ինք նա բուխ, ընդ հա նուր առ մամբ դրա կան,
2.  մի փոքր ցր ված, ինք նա բուխ, ընդ հա նուր առ մամբ դրա կան,
3.  վի ճա բա նող է, փոքր-ինչ թշ նա մա կան վե րա բեր մունք ու նի, սա կայն վեր ջինս 

այն քան էլ ար տա հայտ ված չէ,
4.  պաշտ պա նո ղա կան. ըստ եր ևույ թին, որո շա կի վախ կա սու պեր վի զո րի 

մտադ րու թյուն նե րի առն չու թյամբ, մեղմ է, ազ նիվ,
5.  պա սիվ թշ նա մու թյուն. բա ցա սա կան վե րա բեր մունք, որը խո չըն դո տում է ու-

սուց մա նը, 
6. ակ տիվ թշ նա մանք, բա ցա սա կան վե րա բեր մունք, որը խո չըն դո տում է ու սուց-

մա նը, 
7. այլ գործոններ։ 

	Ինչ պես՞ է աշ խա տո ղը փոր ձում խթա նել շա հա ռո ւի մաս նակ ցու թյու նը իրա կա-
նաց վող աշ խա տանք նե րին.

1. ստեղ ծա գոր ծա կան, ան հա տա կան մո տեց ման կի րա ռում, որը հա մա պա-
տաս խա նում է բա ցա հայտ և թաքն ված գոր ծոն նե րի մա սին գո յու թյուն ու նե-
ցող պատ կե րա ցում նե րին, 

2. կի րա ռում է ան հա տա կան մո տե ցում, հա մա պա տաս խա նա բար հաշ վի է առ-
նում ակն հայտ գոր ծոն նե րը, աշ խա տան քի ըն թաց քում ճկու նու թյուն է դրսևո-
րում, 

3. ի րա կա նաց վող գոր ծո ղու թյուն նե րը թե րի են, ոչ հա մար ժեք կամ մա կե րե-
սային, սա կայն հիմ նա կա նում, իրա վի ճա կից կախ ված, կա րո ղա նում է ճկու-
նու թյուն դրս ևո րել,

4.  կի րառ վում են կոշտ մո տե ցում ներ, որոնք հիմ նա կա նում տե ղին չեն և փոքր -
ի նչ աղա վաղ ված,

5.  կի րառ վող մո տե ցում նե րը խիստ աղա վաղ ված են, կոշտ և ան հա մար ժեք 
իրա վի ճա կին։
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Սու պեր վի զիայի ար դյունք նե րի գնա հատ ման գոր ծիք #2

Գ նա հատ ման մեկ այլ գոր ծիք կա րող է լի նել հետ ևյա լը, որը սու պեր վի զո րին 
հնա րա վո րու թյուն է տա լիս պա տաս խա նելու՝ ընտ րե լով առա ջարկ վող չորս կամ 
հինգ տար բե րակ նե րից մե կը։ Աշ խա տան քի կա տար ման մա կար դակ նե րը կա րող 
են սահ ման վել տար բեր ձևե րով։

1) Ակն կալ վող մա կար դա կից 

նշա նա կա լիորեն ավե լի բարձր 

մա կար դակ

1) Գե րա զանց 1) Ա ռա ջա տար/ 

առա ջա վոր

2) Ակն կալ վող մա կար դա կից 

բարձր մա կար դակ

2) Մի ջի նից բարձր 2) Շատ լավ

3) Ակն կալ վող մա կար դակ 3) Մի ջին 3) Լավ

4) Ակն կալ վող մա կարդ ակից 

ցածր մա կար դակ

4) Մի ջի նից ցածր 4) Ցածր

5) Ն շա նա կա լիորեն ավե լի 

ցածր, քան ակն կալ վող մա կար-

դակն է

5) Ցածր 5) Ան բա վա րար

Երբ սու պեր վի զո րը չու նի հա մա պա տաս խան քա նա կու թյամբ տվյալ ներ՝ եզ րա-
կա ցու թյուն անե լու հա մար, նշում է «0» տար բե րա կը։ 

Այս սանդ ղակ նե րից յու րա քան չյու րը կա րող է կի րառ վել գնա հատ ման չա փա-
նիշ նե րի հետ ևյալ ցան կի մի ջո ցով։

Աշ խա տան քի կա տար ման 

մա կար դա կը

	Գի տակ ցում է սե փա կան զգաց մունք նե րը և վե-

րահս կում դրանք, այն պես որ չխո չըն դո տեն իր և շա հա-

ռո ւի հետ հա մա տեղ իրա կա նաց վող աշ խա տան քին։

1 2 3 4 5 0

	Շա հա ռո ւի հետ փոխ հա րա բե րու թյուն ներ բնու-

թագր վում են հո գե բա նա կան ան վտան գու թյամբ, փոխ-

հաս կաց վա ծու թյամբ և հեշ տու թյամբ։

1 2 3 4 5 0

	Ու նակ է հաս կա նալու տար բեր տե սա կի վար քի 

բազ մա զա նու թյու նը, մինչ դեռ չի հան դուր ժում իր կող-

մից անըն դու նե լի հա մար վող վար քի դրս ևո րու մը։

1 2 3 4 5 0

	Հս տակ և ճշգ րիտ պատ կե րա ցում ու նի խնդ րա հա-

րույց իրա վի ճա կի վե րա բե րյալ:

1 2 3 4 5 0
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	Ու նակ է կազ մա կեր պելու և հա մադ րելու սո ցիալա կան 

ու սում նա սի րու թյան մա սին առ կա տե ղե կատ վու թյու նը՝ 

այն հա մա պա տաս խա նեց նե լով շա հա ռու ի իրա վի ճա-

կին:

1 2 3 4 5 0

	Ինչ պես հարկն է, հաս տա տում է, զտում և ձևա փո-

խում ախ տո րո շիչ ձևա կեր պում նե րը:

1 2 3 4 5 0

	Ու նակ է մո բի լի զաց նելու հա մայն քի ռե սուրս նե րն ի 

շահ շա հա ռու ի:

1 2 3 4 5 0

	Ու նակ է ըն դու նելու մի ջամ տու թյան սահ մա նա փակ 

նպա տակ նե րն առանց հիաս թա փու թյան զգաց ման: 

1 2 3 4 5 0

	Խ թա նում է շա հա ռո ւի ակ տիվ հա ղոր դակ ցու թյու նը 

հար ցազ րույ ցի ըն թաց քում:

1 2 3 4 5 0

	Հաս կա նում է և ար ձա գան քում ինչ պես ոչ խոս-

քային, այն պես էլ խոս քային/ վեր բալ հա ղոր դակ ցու-

թյա նը:

1 2 3 4 5 0

	Փաս տաթղ թե րը ցույց են տա լիս աշ խա տող-շա հա-

ռու փո խազ դե ցու թյուն նե րի և աշ խա տո ղի ախ տո րո շիչ 

մտա ծո ղու թյան բնույ թը: 

1 2 3 4 5 0

	Կա ռու ցո ղա կան և քն նա դա տա կան մո տե ցում է 

դրսևո րում գոր ծա կա լու թյան այն ռազ մա վա րու թյուն նե-

րի և կա նո նա կար գե րի նկատ մամբ, որոնք խո չըն դո տում 

են ծա ռա յու թյան մա տուց մա նը:

1 2 3 4 5 0

	Ու նակ է ներդ րում ու նե նալու սու պեր վի զո րա կան 

քն նար կում նե րի ըն թաց քում ըն թա ցող կա ռու ցո ղա կան 

բա նա վե ճե րին:

1 2 3 4 5 0

	Պա տաս խա նատ վու թյուն է կրում՝ սե փա կան ու-

սում նա կան կար իք նե րը սու պեր վի զիայի շր ջա նակ նե-

րում հաս տա տե լու/ հիմ նե լու հա մար:

1 2 3 4 5 0

Հետ ևյալ երեք բա ղադ րիչ նե րը ներ կա յաց նում են յոթ կե տից բաղ կա ցած սանդ-
ղա կի կի րա ռու մը, որն ու ղեկց վում է բարձր և ցածր մա կար դակ նե րի վե րա բե րյալ 
նկա րագ րա կան պն դում նե րով՝ հս տա կո րեն սահ մա նե լով գնա հատ վող վար քը։

1.  Շա հա ռու ի հետ փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը, փո խա դարձ հաս կա ցո ղու թյան, 
ջեր մու թյան և մի մյանց ըն դու նե լու մա կար դա կը.

 Բարձր՝ ու շա դիր է, հար գում է և մտա հոգ ված է շա հա ռու ի նկատ մամբ, ան կախ 
այն հան գա ման քից, որ աշ խա տո ղը կա րող է մեր ժո ղա կան վե րա բեր մունք ու
նե նալ, նա ստեղ ծում է ան վտանգ, ան պա տիժ, հեշտ, հան գիստ, հո գե բա նո րեն 
ան վտանգ մթ նո լորտ, կա րեկ ցող է, նր բան կատ, շա հա ռուն ազատ ինք նաար
տա հայտ վում է, ան կաշ կանդ է և շփ վող, քա նի որ վս տա հում է սո ցիալա կան 
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աշ խա տո ղին։
0. Չ կա բա վա կա նա չափ տե ղե կատ վու թյուն՝ հա մա պա տաս խան դա տո ղու-

թյուն անե լու հա մար։
1.  Չա փա զանց ցածր:
2. Ա վե լի շուտ ցածր, քան մի ջին:
3. Ո րո շա կիորեն ավե լի ցածր, քան մի ջին:
4.  Մի ջին: 
5. Ո րո շա կիորեն ավե լի լավ, քան մի ջին :
6. Ա վե լի շուտ լավ, քան մի ջին:
7.  Չա փա զանց լավ:

 Ցածր՝ բա րո յա խոս է և քն նա դա տող, սա ռը, դժ գոհ, մե կու սա ցած, հո գե բա նո
րեն վա խեց նող և պո տեն ցիալ պատ ժիչ մի ջա վայր է ստեղ ծում, շա հա ռուն չու նի 
գոր ծե լու ազա տու թյուն, իրեն ան հան գիստ է զգում, կաշ կանդ ված, չի վս տա հում 
մաս նա գե տին, կամ նրանց փոխ հա րա բե րու թյուն նե րում առ կա է վս տա հու թյան 
ցածր մա կար դակ։ 
2. Ախ տո րո շիչ հմ տու թյուն ներ
 Բարձր՝ գի տակ ցում է, նույ նա կա նաց նում և հաս կա նում իրա վի ճա կը, հա մա
պա տաս խա նա բար օգ տա գոր ծում է հո գե սո ցիալա կան, ան հա տա կան կամ 
խմ բային դի նա մի կան, հակ ված է կա տա րելու ճշգ րիտ ախ տո րո շում ներ, օգ տա
գոր ծում է սո ցիալա կան ու սում նա սի րու թյան նյու թը, ի վի ճա կի է կոն ցեպ տու ա
լաց նել և խոս քային ար տա հայ տում տալ ան հա տի իրա վի ճա կի և աշ խա տող
շա հա ռու փո խազ դե ցու թյան դի նա մի կային, օգ տա գոր ծում է տե սա կան կոնստ
րուկտ նե րը, որոնք վե րա բե րում են ան հատ նե րի և խմ բե րի մա սին ճշգ րիտ հետ
ևու թյուն ներ անե լուն, տեխ նի կա կան լե զուն ճշգ րիտ է և/ կամ օգ տա գործ վում է 
հա մա պա տաս խա նա բար։
0. Չ կա բա վա կա նա չափ տե ղե կատ վու թյուն՝ հա մա պա տաս խան դա տո ղու-

թյուն անե լու հա մար։
1.  Չա փա զանց ցածր: 
2. Ա վե լի շուտ ցածր, քան մի ջին: 
3. Ո րո շա կիորեն ավե լի ցածր, քան մի ջին:
4.  Մի ջին:
5. Ո րո շա կիորեն ավե լի լավ, քան մի ջին :
6. Ա վե լի շուտ լավ, քան մի ջին:
7.  Չա փա զանց լավ:

 Ցածր՝ բաց է թող նում նշա նա կա լի հո գե սո ցիալա կան, հո գե դի նա միկ փո խա
դարձ կա պե րի վե րա բե րյալ փաս տե րը, հաս կա նում է շա հա ռու ի վի ճա կը, աշ
խա տողշա հա ռու փո խազ դե ցու թյուն նե րի դի նա մի կայի վե րա բե րյալ պատ կե
րա ցում ներն աղա վաղ ված են, հա կում ու նի կարծ րա տի պաց նելու շա հա ռո ւին, 
տե սա կան կոնստ րուկտ նե րը կի րա ռում է ան հա մա պա տաս խա նո րեն, տեխ նի
կա կան լե զուն օգ տա գործ ված է սխալ և/ կամ ան հա մա պա տաս խան։ 
3. Աշ խա տան քային ծան րա բեռն վա ծու թյան կա ռա վա րում
 Բարձր՝ աշ խա տան քային ծան րա բեռն վա ծու թյու նը կա ռա վար վում է ար դյու նա
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վե տո րեն, ան նկատ, պա հան ջում է փոքր կամ գրե թե չի պա հան ջում հա մո զում 
կամ ստու գում, աշ խա տո ղի գոր ծու նեու թյու նը ար դյու նա վետ է և ար դյու նա րար, 
աշ խա տան քը կա տար վում է հա մա ձայն սահ ման ված ժամ կետ նե րի։
0. Չ կա բա վա կա նա չափ տե ղե կատ վու թյուն՝ հա մա պա տաս խան դա տո ղու-

թյուն անե լու հա մար։
1.  Չա փա զանց ցածր:
2. Ա վե լի շուտ ցածր, քան մի ջին: 
3. Ո րո շա կիորեն ավե լի ցածր, քան մի ջին:
4.  Մի ջին: 
5. Ո րո շա կիորեն ավե լի լավ, քան մի ջին :
6. Ա վե լի շուտ լավ, քան մի ջին:
7.  Չա փա զանց լավ:

 Ցածր՝ կա ռա վա րու մը թույլ է, ու նակ չէ կա ռա վա րելու աշ խա տան քային ծան
րա բեռն վա ծու թյու նը առանց նշա նա կա լի հի շեց ման, հա մոզ ման, ստուգ ման, 
աշ խա տան քի ար դյունք նե րը և ար դյու նա վե տու թյու նը ցածր է, հա ճախ չի կա
րո ղա նում աշ խա տան քը կա տա րել համաձայն սահ ման ված ժամ կետ նե րի։

Ա վե լի նշա նա կա լի տար բե րա կում ներ կա րող են ար վել՝ օգ տա գոր ծե լով ստորև ներ կա-
յաց ված սանդ ղա կը։

0 1 2 3 4 5 6 7 8
 

Ան բա վա րար Ցածր Բա վա րար Մի ջի նից բարձր Չա փա զանց լավ

 Սու պեր վի զո րից պա հանջ վում է նշել սանդ ղա կի այն կե տը, որը հա մա պա տաս խա նո րեն 
ար տա ցո լում է աշ խա տան քի կա տար ման մա կար դա կը։ 

Սանդ ղա կը կի րառ վում է ներ քոն շյալ յու րա քան չյուր դրույ թի հա մար առան ձին -ա ռան-
ձին. 

1. ըն դու նում է և կա նո նա կար գում է շա հա ռո ւի նկատ մամբ սե փա կան հա մոզ մունք նե րը, 
նա խա պա շար մունք նե րը, բա ցա սա կան ռեակ ցիանե րը, 

2. ըն դու նում է շա հա ռո ւի ու նա կու թյուն նե րի և մո տի վա ցիայի մա սին սահ մա նա փա կում-
նե րը և աշ խա տում է շա հա ռու նե րի տեմ պին հա մըն թաց,

3. ճշգ րիտ են դա տո ղու թյուն նե րը այն մա սին, թե ինչ պի սի տե ղե կատ վու թյուն պետք է 
ձեռք բեր վի հա մա պա տաս խան իրա վի ճա կում,

4.  մի ջամ տու թյան եղա նակ նե րի ընտ րու թյու նը հիմն ված է սո ցիալա կան դեպ քի ու սում-
նա սի րու թյան և սո ցիալա կան աշ խա տան քի տե սա կան հիմ քե րի վրա,

5.  կա րո ղա նում է օգ տա գոր ծել փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը՝ որ պես աջակ ցող ռե սուրս,
6.  մի ջամ տու թյան ըն թաց քում նա կա րո ղա նում է նպաս տել շա հա ռու ի մոտ ինք նօգ նու-

թյան հմ տու թյուն նե րի զար գաց մա նը, 
7. կա րող է նույ նա կա նաց նել և օգ տա գոր ծել մի ջամ տու թյան հա մա պա տաս խան ռազ-
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մա վա րու թյուն ներ, որոնք ավե լի հա մա պա տաս խան են շա հա ռո ի կա րիք նե րին,
8.  հաս կա նում է շա հա ռու ի թաքն ված, ինչ պես նաև ակն հայտ վեր բալ (խոսքային) և ոչ 

վեր բալ (ոչ խոսքային) հա ղոր դակ ցու թյու նը հար ցազ րույ ցի ըն թաց քում,
9.  հար ցազ րույ ցի ըն թաց քում կի րա ռում է ար դյու նա վետ դա դար նե րը, լռու թյու նը, ան-

ցում նե րը, 
10. փաս տաթղ թա վո րու մը լավ է կազ մա կերպ ված և ար տա ցո լում է դեպ քի վի ճա կի հիմ-

նա կան մա սե րը,
11.  հաս կա նում է սե փա կան դե րը և դիր քը գոր ծա կա լու թյան կա ռուց ված քում և ներ կազ-

մա կեր պչա կան հա ղոր դակ ցու թյան ըն թաց քում,
12.  շա հա ռո ւի հետ աշ խա տան քում կա րո ղա նում է կի րա ռել սու պեր վի զիայի ար դյուն քում 

ձեռք բեր ված հմ տու թյուն նե րը,
13. աշ խա տան քային թի մում գոր ծա ռում է ար դյու նա վե տո րեն, թի մում հան դես է գա լիս 

որ պես «ռե սուրս -ա նձ»։
Գ նա հատ ման ար դյունք նե րը կա րող են ներ կա յաց վել աս տի ճա նա կարգ ված պն դում նե

րի ձևով:

 Խորհր դատ վու թյան հայ ցի նմուշ

 ԽՈՐՀՐ դԱՏ ՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՑ N

 Սո ցիալա կան աշ խա տո
ղի ծած կա գիր

 Դեպ քի ծած կա գիր

 Խորհր դատ վու թյան նպա տակ

 Սու պեր վի զո րին ներ կա յաց վող դեպ քի 
վար ման փաս տաթղ թեր
(ներ կա յաց նել փաս տաթղ թե րի ցու-
ցակ)

 Հար ցադ րում սու պեր վի զո րին

 Սո ցիալա կան աշ խա տո ղի դի տար-
կում ներ ու մեկ նա բա նու թյուն ներ
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 Սու պեր վի զիայի իրա կա նաց ման պլա նի օրի նակ

 Սու պեր վի զիայի ծա ռա յու թյուն ներ ստա ցող մաս նա գե տի անու նը, ազ գա նու նը/ ծած կա
գի րը

____________________________________________________________________
 Սու պեր վի զիայի ծա ռա յու թյուն ներ տրա մադ րող մաս նա գե տի անու նը, ազ գա նու նը/ 

ծած կա գի րը

____________________________________________________________________

1.  Սու պեր վի զիայի իրա կա նաց ման նպա տակ նե րը՝

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

2.  Սու պեր վի զիայի իրա կա նա ցու մից ակն կալ վող վող ար դյունք նե րը՝

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

3.  Սու պեր վի զիայի իրա կա նաց ման ժա մա նա կա հատ վա ծը՝

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

4.  Հա տուկ նշում ներ

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________



155

ՍՈՒՊԵՐՎԻԶԻԱՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՈՒՄ

Ս
ո

ւ պ
ե

ր
 վ

ի
 զ

ո
 ր

ի
 օ

ր
ա

գ
 ր

ի
 օ

ր
ի

 ն
ա

կ

Ս
ո

ւ պ
ե

ր
 վ

ի
 զ

ո
 ր

ի
 ա

ն
ո

ւն
 ա

զ
 գ

ա
 ն

ո
ւն

 /
 ծ

ա
ծ

 կ
ա

 գ
ի

ր

Ա
շ խ

ա
 տ

ա
ն

 ք
ի

 ա
ն

-
վ

ա
 ն

ո
ւմ

*
 (

ն
 շե

լ 
հ

ա
-

մ
ա

 պ
ա

 տ
ա

ս
 խ

ա
ն

 
թ

ի
 վ

ը
)

Ա
 մ

ի
ս

, 
ա

մ
-

ս
ա

 թ
ի

վ
Հ

ա
ն

 դ
ի

պ
 մ

ա
ն

 
տ

և
ո

 ղ
ո

ւ թ
յո

ւն
 

(ր
ո

 պ
ե

)

Հ
ա

ն
-

դ
ի

պ
 մ

ա
ն

 
ն

պ
ա

-
տ

ա
կ

Հ
ա

ն
 դ

ի
պ

 մ
ա

ն
 մ

ա
ս

-
ն

ա
 կ

ի
ց

/ ն
ե

ր
,

(մ
ա

ս
 ն

ա
 գ

ե
 տ

ի
/ ն

ե
-

ր
ի

 կ
ա

մ
 շ

ա
 հ

ա
 ռ

ո
 ւի

/ 
ն

ե
 ր

ի
 ծ

ա
ծ

 կ
ա

գ
 ր

ե
ր

) 

Հ
ա

ն
 դ

ի
պ

 մ
ա

ն
 

ն
ա

խ
 ն

ա
 կ

ա
ն

 
ա

ր
 դ

յո
ւն

ք
 ն

ե
ր

Հ
ա

ն
 դ

ի
պ

 մ
ա

ն
 

շա
 ր

ո
ւ ն

ա
 կ

ե
-

լի
ո

ւ թ
յա

ն
 մ

ա
-

ս
ի

ն
 ն

շո
ւմ

 ն
ե

ր

*
 Ա

շ խ
ա

 տ
ա

ն
 ք

ի
 ա

ն
 վ

ա
 ն

ո
ւմ

 (
ն

 շե
լ 

հ
ա

 մ
ա

 պ
ա

 տ
ա

ս
 խ

ա
ն

 թ
ի

 վ
ը

)
1
. 

կ
ր

 թ
ա

 կ
ա

ն
 խ

ո
ր

հ
ր

 դ
ա

տ
 վ

ո
ւ թ

յո
ւն

 
2
. 

ա
 ջա

կ
 ց

ա
յի

ն
 խ

ո
ր

h
ր

ր
 դ

ա
տ

 վ
ո

ւ թ
յո

ւն
3
. 

 ն
ա

 խ
ա

 պ
ա

տ
 ր

ա
ս

 տ
ա

 կ
ա

ն
 ա

շ խ
ա

 տ
ա

ն
ք

 ն
ե

ր
4
. 

 վ
ա

ր
 չա

 կ
ա

ն
 ա

շ խ
ա

 տ
ա

ն
ք

 ն
ե

ր
 

5
. 

ա
յլ

 (
ն

 կ
ա

 ր
ա

գ
 ր

ե
լ)



156

ՍՈՒՊԵՐՎԻԶԻԱՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՈՒՄ

Կ
ր

 թ
ա

 կ
ա

ն
 պ

լա
 ն

ի
 օ

ր
ի

 ն
ա

կ
 

Կ
ր

 թ
ա

 կ
ա

ն
 

կ
ա

-

ր
ի

ք
 ն

ե
ր

 

Կ
ր

 թ
ա

 կ
ա

ն
 

հ
ն

ա
 ր

ա
-

վ
ո

 ր
ո

ւ թ
յո

ւն
 ն

ե
ր

Պ
ա

 տ
ա

ս
 խ

ա
 ն

ա
տ

 վ
ո

ւ-

թ
յա

ն
 շ

ր
 ջա

 ն
ա

կ

Վ
ե

 ր
ա

 ն
ա

 յո
ւմ

 
Ա

ր
 դ

յո
ւն

ք
 ն

ե
ր

 
Ն

 շո
ւմ

 ն
ե

 ր
ի

 հ
մ

ա
ր

 

Ա
յս

 հ
ա

տ
 վ

ա
-

ծ
ո

ւմ
 մ

ա
ն

 ր
ա

-

մ
ա

ս
ն

ո
ր

ե
ն

 

ն
ե

ր
 կ

ա
 յա

ց
 վ

ո
ւմ

 

ե
ն

 ս
ո

ւ պ
ե

ր
 վ

ի
ի

 

ա
ն

 հ
ա

 տ
ա

 կ
ա

ն
 

կ
ր

 թ
ա

 կ
ա

ն
 կ

ա
-

ր
ի

ք
 ն

ե
 ր

ը
։ 

Ա
յս

 հ
ա

տ
 վ

ա
 ծ

ո
ւմ

 
ն

ե
ր

 կ
ա

 յա
ց

 վ
ո

ւմ
 ե

ն
 

կ
ր

 թ
ա

 կ
ա

ն
 կ

ո
ն

կ
 ր

ե
տ

 
կ

ա
 ր

ի
ք

 ն
ե

 ր
ի

 բ
ա

 վ
ա

-
ր

ա
ր

 մ
ա

ն
 հ

ն
ա

 ր
ա

 վ
ո

-
ր

ո
ւ թ

յո
ւն

 ն
ե

 ր
ը
։ 

Ա
յս

 հ
ա

տ
 վ

ա
 ծ

ո
ւմ

 ն
ե

ր
 կ

ա
-

յա
ց

 վ
ո

ւմ
 ե

ն
 ա

յն
 ա

ն
 ձ

ի
ն

ք
/ 

կ
ա

զ
 մ

ա
 կ

ե
ր

 պ
ո

ւ թ
յո

ւն
 ն

ե
-

ր
ը
, 
ո

ր
ո

ն
ք

 պ
ա

 տ
ա

ս
 խ

ա
-

ն
ա

 տ
ո

ւ 
ե

ն
 ս

ո
ւ պ

ե
ր

 վ
ի

ի
 

կ
ր

 թ
ա

 կ
ա

ն
 հ

ն
ա

 ր
ա

 վ
ո

-
ր

ո
ւ թ

յո
ւն

 ն
ե

 ր
ի

 ի
ր

ա
ց

 մ
ա

ն
 

հ
ա

 մ
ա

ր
։

Կ
ր

 թ
ա

 կ
ա

ն
 

պ
լա

 ն
ի

 վ
ե

 ր
ա

-
ն

ա
յ մ

ա
ն

 ժ
ա

մ
-

կ
ե

տ
 ն

ե
 ր

ը
։ 

Ա
յն

, 
ի

ն
չ 

ս
ո

ւ-
պ

ե
ր

 վ
ի

ն
 կ

ա
 ր

ո
ղ

 է
 

ա
կ

ն
կ

ա
 լե

լ 
կ

ր
թ

ա
-

կ
ա

ն
 գ

ո
ր

 ծ
ը
ն

 թ
ա

-
ց

ի
ց

, 
կ

ա
մ

 ա
յն

, 
ի

ն
չ 

ս
ո

ւ պ
ե

ր
 վ

ի
ն

 
կ

ս
ո

 վ
ո

 ր
ի

 կ
ր

 թ
ա

 կ
ա

ն
 

ս
ո

ւ պ
ե

ր
 վ

ի
 զ

ի
ա

յի
 

ա
ր

 դ
յո

ւն
 ք

ո
ւմ

։

Ա
յս

 ս
յո

ւ ն
ա

 կ
ը
 կ

ա
 ր

ե
 լի

 
է 

օ
գ

 տ
ա

 գ
ո

ր
 ծ

ե
լ՝ 

լր
ա

-
ց

ո
ւ ց

ի
չ 

ն
շո

ւմ
 ն

ե
ր

 ա
ն

ե
-

լո
ւ 

հ
ա

 մ
ա

ր
, 
օ

ր
ի

 ն
ա

կ
՝ 

ս
ո

ւ պ
ե

ր
 վ

ի
ի

 բ
ա

 վ
ա

 ր
ա

-
վ

ա
 ծ

ո
ւ թ

յո
ւ ն

ը
, 
բ

ա
 ց

ա
-

հ
ա

տ
 վ

ա
ծ

 լ
ր

ա
 ց

ո
ւ ց

ի
չ 

կ
ր

 թ
ա

 կ
ա

ն
 կ

ա
 ր

ի
ք

 ն
ե

 ր
ը
 

և
 ա

յլ
ն

։ 

Գ
 ն

ա
 հ

ա
տ

 մ
ա

ն
 

հ
մ

 տ
ո

ւ թ
յո

ւն
 ն

ե


ր
ի

 շ
ա

 ր
ո

ւ ն
ա



կ
ա

 կ
ա

ն
 զ

ա
ր



գ
ա

 ց
ո

ւմ
 

•	
Գ

 ն
ա

 հ
ա

տ
 մ

ա
ն

 
տ

ա
ր

 բ
ե

ր
 ձ

և
ե

 ր
ի

 
և

 մ
ե

 թ
ո

դ
 ն

ե
 ր

ի
 

մ
շա

 կ
ո

ւմ
:

•	
Գ

 ն
ա

 հ
ա

տ
 մ

ա
ն

 
ա

դ
յո

ւն
ք

 ն
ե

 ր
ի

 
վ

ե
 ր

ա
 ն

ա
 յո

ւմ
 և

 
տ

վ
յա

լ 
կ

ա
 ռ

ո
ւյ

 ց
ի

 
գ

ն
ա

 հ
ա

տ
 մ

ա
ն

 
ը

ն
 թ

ա
 ց

ա
 կ

ա
ր

 գ
ե


ր

ի
 ո

ւ 
չա

 փ
ո

 ր
ո


շի

չ ն
ե

 ր
ի

 կ
ի

 ր
ա


ռ

ո
ւմ

:
•	

Գ
 ն

ա
 հ

ա
տ

 մ
ա

ն
 

մ
ա

ս
 ն

ա
կ

 ց
ա

յի
ն

 
մ

ո
 տ

ե
ց

 մ
ա

ն
 կ

ի


ր
ա

 ռ
ո

ւմ
 :

Ս
ո

ւ պ
ե

ր
 վ

ի
 զ

ո
ր

, 
ա

ն
 ձն

ա


կ
ա

զ
մ

, 
վ

ե
 ր

ա
 պ

ա
տ

 ր
ա

ս


տ
ո

ւմ
 ն

ե
ր

, 
ս

ե
 մ

ի
 ն

ա
ր

 ն
ե

ր
 

ի
ր

ա
 կ

ա
 ն

ա
ց

 ն
ո

ղ
 կ

ա
 ռ

ո
ւյ

ց


ն
ե

ր
:

 7
.0

8
.1

6

7
.0

5
. 
1
7

 Մ
ի

ն
չև

՝ 
2
1
.0

8
.1

6
 Մ

ի
ն

չև
՝ 

3
1
.0

5
.1

7

Օ
ր

ի
ն

ա
կ

՝ ս
ո

ւ պ
ե

ր
-

վ
ի

ն
 ձ

ե
ռ

ք
 է

 բ
ե

 ր
ե

լ 
կ

ո
ն

ֆ
 լի

կ
տ

 ն
ե

 ր
ի

 
կ

ա
 ռ

ա
 վ

ա
ր

 մ
ա

ն
 և

 
հ

ա
ղ

 թ
ա

 հ
ա

ր
 մ

ա
ն

 
հ

մ
 տ

ո
ւ թ

յո
ւն

 ն
ե

ր
։

Օ
ր

ի
ն

ա
կ

՝ ս
ո

ւ պ
ե

ր
 վ

ի
ն

 
կ

ր
 թ

ա
 կ

ա
ն

 ս
ո

ւ պ
ե

ր
 վ

ի
-

զ
ի

ա
ն

 ա
ր

 դ
յո

ւ ն
ա

 վ
ե

տ
 

է 
հ

ա
 մ

ա
 ր

ո
ւմ

, 
ն

 ր
ա

 մ
ա

ս
 ն

ա
 գ

ի
 տ

ա
-

կ
ա

ն
 ա

ճ
ի

 ն
ո

ր
 հ

ն
ա

-
ր

ա
 վ

ո
 ր

ո
ւ թ

յո
ւն

 ն
ե

ր
 

կ
ա

ն
 և

 ա
յլ

ն
։ 



157

ՍՈՒՊԵՐՎԻԶԻԱՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՈՒՄ

Հա վել ված 2. Ուղ ղոր դում ներ՝ սու պեր վի զիայի գոր ծըն թա ցի վե րա բե րյալ.
 օգ նու թյուն սու պեր վի զո րին

Կրթ վե լու հնա րա վո րու թյուն նե րը սու պեր վի զիայում
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Պ րակ տիկ գոր ծու նեու թյան դի տար կում իրա կա նաց նե լու ուղ ղոր դում ներ

 Սո ցիալա կան աշ խա տան քում  դրա կան դե րային մո դել նե րի մի ջո ցով 
իրականացվող պրակտիկ ուսուցումը բա վա կա նին կար ևոր է և օգ տա կար։

« Դի տար կու մը» կա րող է տար բեր կերպ մեկ նա բան վել։ Սու պեր վիի կող մից 
իրա կա նաց վող աշ խա տան քի ար դյու նա վե տու թյան հա մար պա տաս խա նա տու է 
նախ սու պեր վին, ապա նաև նրա սու պեր վի զո րը։

 Նախ քան բուն դի տարկ ման գոր ծըն թա ցը դի տարկ վո ղը պետք է դի տար կո ղին 
բա ցատ րի իր կող մից իրա կա նաց վող աշ խա տան քի բո վան դա կու թյու նը։ Սա թույլ է 
տա լիս եր կու կող մե րին առա վե լա գույ նի հասց նել ակն կալ վող կր թա կան ար դյունք-
նե րը։ Դի տար կո ղը պետք է ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում հար ցեր տա լու, հս տա կե-
ցում ներ անե լու հնա րա վո րու թյուն ստա նա։

 Դի տարկ ման ըն թաց քում դի տար կո ղը (սու պեր վի) պետք է կա րո ղա նա ցու ցադ-
րել սո ցիալա կան աշ խա տան քի իրա կա նաց ման գոր ծըն թա ցում ար դյու նա վե տո րեն 
աշ խա տե լու կա րո ղու թյուն նե րը։ Վեր ջինս են թադ րում է վեց հիմ նա կան դե րե րի կա-
տա րում:

 դեր 1. Նա խա պատ րաս տել ան հատ նե րի, ըն տա նիք նե րի հետ աշ խա տան քը՝ 
նրանց կա րիք նե րի գնա հատ ման նպա տա կով։

 դեր 2. Պլա նա վո րել, իրա կա նաց նել, վե րա նայել և գնա հա տել սո ցիալա կան աշ-
խա տան քի գոր ծըն թա ցը։

 դեր 3. Աջակ ցել ան հատ նե րին իրենց կա րիք նե րը, տե սա կետ նե րը և իրա վի ճա կը 
ներ կա յաց նե լու հար ցում։

 դեր 4. Կա ռա վա րել ռիս կե րը, որոնց հան դի պում են ան հատ նե րը, ըն տա նիք նե-
րը, խմ բե րը, հա մայնք նե րը, Դուք և Ձեր գոր ծըն կեր նե րը։

 դեր 5. Կա ռա վա րել և լի նել հաշ վետ վո ղա կան։
 դեր 6. Սո ցիալա կան աշ խա տան քի պրակ տի կա յում ցույց տալ/ կի րա ռել մաս-

նա գի տա կան հմ տու թյուն նե րը։
 Շատ կար ևոր է, որ  դի տարկ ման ըն թաց քում սու պեր վին հնար ավո րու թյուն ու նե-

նա վե րոն շյալ ոլորտ նե րից հնա րա վո րինս շա տե րում ներգ րավ ված լի նելու։ Օրի նակ՝ 
դի տարկ ման ըն թաց քում Դուք (սու պեր վի զոր/ ավագ մաս նա գետ) գնա հա տում եք 
իրա կա նաց րել, դա նշա նա կում է, որ կա տա րել եք 1-ին և մաս նա կիորեն 4-րդ դե րե րը, 
հետ ևա բար պետք է աշ խա տել նաև մյուս իրա վի ճակ նե րի դի տար կումն ապա հո վե լու 
ուղ ղու թյամբ։ 

Դի տարկ ման ար դյուն քում սու պեր վին իր փոր ձա ռու թյան վե րա բե րյալ ձևա-
թուղթ է լրաց նում` ան դրա դառ նա լով դի տար կում նե րի բո վան դա կու թյանն ու ձեռք 
բե րած գի տե լիք նե րին։ Նման ձևա թուղթ պետք է լրաց նի նաև դի տարկ վող մաս նա-
գե տը։ Այս ձևաթղ թե րը հե տա գա յում մաս նա գե տի կոմ պե տեն տու թյան մա կար դա կը, 
գոր ծըն թա ցի ար դյունք նե րը գնա հա տե լու հնա րա վո րու թյուն կտան։
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Ուղ ղոր դում ներ սու պեր վիի օրագ րի վար ման վե րա բե րյալ
 
Օ րագ րի վա րու մը նպա տա կա հար մար է ձեռք բեր ված գի տե լիք նե րը մեկ ան գամ 

ևս վեր լու ծե լու հա մար։ Օրա գի րը գրե լու ոճն ազատ է, սա կայն թե այն լրաց նե լու 
գա ղա փար ներ եք փնտ րում, ապա կա րող եք օգտ վել ներ քոն շյալ տար բե րակ նե րից։

 Տար բե րակ նե րից մեկն առա ջար կում է օրա գի րը լրաց նե լիս օգ տա գոր ծել 
հետևյալ բա նաձ ևը:

•	 Օբյեկ տի վո րեն նկա րագ րել տե ղի ու նե ցա ծը, այ սինքն` պա տաս խա նել 
հետ ևյալ հար ցին՝ «Ի՞նչ տե սա և ի՞նչ լսե ցի»։

•	  Մեկ նա բա նել իրա դար ձու թյուն նե րը. բա ցատ րե՛ք, թե ինչ տե սաք և լսե ցիք 
(ներ քին մտ քեր, զգաց մունք ներ, վար կած ներ, եզ րա կա ցու թյուն ներ)։

•	 Գ նա հա տել դի տար կա ծի/ տե սա ծի և սո վո րա ծի ար դյու նա վե տու թյու նը 
արե՛ք դի տար կում նե րի հետ ուղ ղա կիորեն փոխ կա պակց ված դա տո ղու թյուն ներ։ 
Պա տաս խա նե՛ք հետ ևյալ հար ցե րին՝ «Ինչ պի սի՞ տե սա կետ ու նեմ սե փա կան փոր-
ձա ռու թյան և դի տար կում նե րի վե րա բե րյալ», «Ին չո՞ւ»։

•	 Պ լա նա վո րել, թե ինչ պես պետք է ար դյու նա վե տո րեն օգ տա գոր ծեք ստաց-
ված տե ղե կատ վու թյու նը։ Ինչ պի սի՞ առա ջար կու թյուն ներ ու նեք (ե ղե՛ք հս տակ)։ 
Մտա ծեք հետ ևյա լի մա սին՝ «Ինչ պե՞ս եմ կա րող ձեռք բե րած գի տե լիք ներս կի րա ռել 
ապա գա յում»։

 Մեկ այլ մո տեց ման շր ջա նակ նե րում օրա գի րը վա րո ղին առա ջարկ վում է առաջ-
նորդ վել փոր ձա րա րա կան ու սուց ման շր ջա նա կով, այ սինքն.

Ի՞նչ է փոր ձա ռու թյունը: Ի՞նչ էր իրե նից ներ կա յաց նում փոր ձա ռու թյու նը։

Վեր լու ծա կան դի տար կում՝ Ինչ պի սի՞ զգաց մունք ներ և մտ քեր ու նեք այդ փոր-
ձա ռու թյան նկատ մամբ։

Վերացական 
կոնցեպտուալիզացիա՝

Ինչ պե՞ս կա րող եք Ձեր նախ կին փոր ձա ռու թյու նը 
և առ կա գի տե լիք նե րը օգ տա գոր ծել՝ ներ կա փոր-
ձա ռու թյու նից ար դյունք ստա նա լու նպա տա կով։

Ակ տիվ փոր ձար կում՝ Ե թե իրա դար ձու թյու նը կրկն վեր, ինչ պե՞ս կվար-
վեիք։ 
Ի՞նչ լրա ցու ցիչ գի տե լիք նե րի կա րիք ու նեք։

 Հիմն վե լով Գիբ սի (1998) կող մից առա ջարկ ված վեր լու ծա կան մո դե լի վրա՝ Վի-
լիամսն ու Ռու թերն (2007:141) առա ջար կում են ներքոհիշյալ մո տե ցու մը:
	Ն կա րագ րու թյուն. Ի՞նչ է պա տա հել։
	Զ գաց մունք ներ. Ի՞նչ եմ զգում և մտա ծում։
	Գ նա հա տում. Ի՞նչն էր լավ, իսկ ին չը՝ ոչ։
	 Վեր լու ծու թյուն. Ի՞նչ դա սեր կա րե լի է քա ղել ստեղծ ված իրա վի ճա կից։ 
	Եզ րա կա ցու թյուն. Ի՞նչ լրա ցու ցիչ բան է հնա րա վոր անել։
	 Գոր ծո ղու թյուն նե րի պլան. Ի՞նչ սո վո րե ցի։ Եթե նման դեպք պա տա հի, ինչ-
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պե՞ս կվար վեմ։
Յոր քի հա մալ սա րա նը (2000) մշա կեց մեկ այլ մո դել՝ ուղ ղա կի դի տարկ ման հա-

մա գոր ծակ ցային մո դե լը։ Այս մո դե լը են թադ րում է սու պեր վի զո րի և սու պեր վիի հա-
մա տեղ քն նար կում ներ տար բեր ոլորտ նե րի/ բնա գա վառ նե րի դի տար կու մից հե տո։ 
Քն նարկ ման թե մա նե րը պետք է հետ ևյալ նե րը լի նեն. 
	ա նակն կալ նե րը,
	 բա վա րար ված ակն կա լիք նե րը,
	չ բա վա րար ված ակն կա լիք նե րը,
	 ձեռք բե րած գի տե լիք նե րը։
 Մո դե լի հե ղի նակ նե րը պն դում են, որ այս թե մա նե րի շր ջա նակ նե րում հնա րա վոր 

է խթա նել ակ տիվ քն նար կում ցան կա ցած տի պի փոր ձա ռու թյան վե րա բե րյալ: 
	Ի՞նչն ինձ անակն կա լի բե րեց։ 
	Ին չի՞ց եմ բա վա րար ված։ 
	Ի՞նչն ինձ չբա վա րա րեց։ 
	Ի՞նչ սո վո րե ցի։ 
	Ի՞նչն եմ ապա գա յում կարողանում այլ կերպ անել։ 
Օ րա գի րը լրաց նե լիս կար ևոր է հի շել, որ դա ավե լին է, քան ուղ ղա կի պատ մու-

թյու նը կամ տե ղի ու նե ցած իրա դար ձու թյան նկա րագ րու թյու նը։ Իրա դար ձու թյան 
յու րա քան չյուր ակա նա տես կա րող է դրա մա սին պատ մու թյուն պատ մել, սա կայն 
Ձեր պատ մու թյու նը յու րա հա տուկ են դարձ նում իրա վի ճա կի վե րա բե րյալ Ձեր տե-
սա կե տի ար տա հայ տու մը, իրա վի ճա կի վեր լու ծու թյու նը։ 

Իս կա պես վեր լու ծա կան կա րե լի է հա մա րել աշ խա տանքն այն դեպ քում, երբ 
Դուք հս տակորեն պատ կե րաց նում եք ապա գա յում նման դեպ քի հան դի պե լու պա-
րա գա յում Ձեր կող մից իրա կա նաց վե լիք գոր ծո ղու թյուն նե րը։
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Սու պեր վի զո րի աշ խա տանքը բազ մա մաս նա գի տա կան թի մե րում. 
ար գելք ներ և նպաս տող գոր ծոն ներ

Ս տորև ներ կա յաց վում են այն գոր ծոն նե րը, որոնք նպաս տում կամ խո չըն դո-
տում են բազ մա մաս նա գի տա կան թի մի աշ խա տան քին։

 Բազ մա մաս նա գի տա կան թի մի աշ խա տան քին նպաս տող գոր ծոն նե րի թվում են. 
	անձ նա կան հանձ նա ռու թյու նը, հատ կա պես ղե կա վար ան ձնա կազ մի էն-

տու զիազ մը, 
	ընդ հա նուր նպա տակն ու տես լա կա նը,
	 դե րե րի և հա ղոր դակ ցու թյան հս տա կու թյու նը,
	հ րա վի րող կազ մա կեր պու թյան ան կեղծ աջակ ցու թյու նը:

 Բազ մա մաս նա գի տա կան թի մի աշ խա տան քին խո չըն դո տող գոր ծոն նե րի թվում 
են.
	 «ընդ հա նու րի» բա ցա կա յու թյու նը և ցր ված լի նե լը,
	 թի մի ան դամ նե րի մո տե ցում նե րը. մաս նա գի տա կան հիերար խիան և գե րիշ-

խե լու ցան կու թյու նը կա րող են բա ցա սա կան տար բեր ար ձա գանք նե րի պատ ճառ 
դառ նալ։

 Մաս նա գի տա կան չա փո րո շիչ նե րի պահ պան ման հար ցում մաս նա գի տա կան 
մար մին նե րի դե րը։ Իրա կա նում հս տակ չէ այն՝ արդյոք թի մի ան դամ նե րից ոմանք 
կա րող են հար ցեր բարձ րաց նել՝ կապ ված մաս նա գի տա կան չա փո րո շիչ նե րի վե րա-
բե րյալ, կամ արդյոք մաս նա գի տա կան մար մին նե րը որո շա կի բար դու թյուն ներ/ ար-
գելք ներ կս տեղ ծեն։

 Տե՛ս Wilson V. and Pirrie A. (2000), Multidisciplinary Teamworking: Beyond the 
Barriers? A Review of the Issues. (Edinburgh) SCRE: 
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 Կոնֆ լիկ տի լու ծում . ուղ ղոր դում ներ սու պեր վի զո րի հա մար

 Կոնֆ լիկ տի լուծ ման գոր ծըն թա ցը բաղ կա ցած է մի քա նի փու լե րից։ Ընդ որում՝ 
տար բեր հե ղի նակ նե րի մոտ փու լե րի թի վը տար բեր վում է։ Սա կայն հիմ նա կան գոր-
ծըն թա ցի բո վան դա կու թյու նը ներ կա յաց ված է ստորև: 

1. Երբ հայտն վում եք պո տեն ցիալ կոնֆ լիկ տային իրա վի ճա կում, աշ խա տե՛ք 
խու սա փել մր ցակ ցային կամ պաշտ պա նո ղա կան մո տե ցու մից։ Ձեր առաջ նային 
նպա տա կը պետք է լի նի այն պի սի մո տեց ման դրս ևո րու մը, որը հնա րա վո րու թյուն 
կտա թե՛ Ձեզ, թե՛ կոնֆ լիկ տի մյուս կող մին օգուտ քա ղելու ըն դուն ված որոշ ման ար-
դյուն քում։

 Սա անե լու հա մար նախ և առաջ Դուք պետք է հս տա կեց նե՛ք յու րա քան չյուր 
կող մի կա րիք նե րը։ Այս տեղ այն պի սի հմ տու թյուն նե րի կա րի քի կա, ինչ պի սիք են՝ 
աջակ ցային հար ցու մը, լսե լը, սե փա կան կա րիք նե րին հա ղոր դա կից դարձ նե լը և 
այլն։ Կոնֆ լիկ տի առ կա յու թյու նը խո սում է այն մա սին, որ դի մա ցի նը կա րող է բա-
վա կա նին բոր բոք ված լի նել։ Նման պա րա գա յում գոր ծո ղու թյուն նե րի հնա րա վոր 
տար բե րակ ներն են. 

•	 ի սկզ բա նե մի՛ պաշտ պա նեք ինք ներդ Ձեզ. դա կա րող է հա կադ րու թյուն 
առա ջաց նել, 

•	 ար ձա գան քե՛ք զգաց մունք նե րին, բա ցա հայ տո րեն ցո՛ւյց տվեք, որ հաս կա-
նում եք, թե ին չու է այդ քան բար կա ցած,

•	  հաս կա ցե՛ք նրա տե սա կե տը։ Դուք պար տա վոր չեք ըն դու նել, բայց հաս կա-
նալ պար տա վոր եք։

 
Այս գոր ծըն թա ցը պետք է օգ նի ան ձին հանգս տա նալ։ 
Կոնֆ լիկ տի լուծ ման հիմ նա կան տար րե րից մե կը են թադ րում է հետ ևյա լը.
•	  պետք է բաց լի նել՝ հաս կա նալու համար տար բե րու թյուն նե րի/ բազ մա զա-

նու թյան առա վե լու թյուն նե րը,
•	  հար մար վե լու կամ բա նակ ցու թյան մեջ մտ նե լու պատ րաս տա կա մու թյու նը,
•	  տե սա կե տը, որ պետք է ար ձա գան քել խնդ րին, ոչ թե ան ձին, 
•	 ան հա մա ձայ նու թյուն նե րը կամ պո տեն ցիալ կոնֆ լիկտ նե րը խն դիր չեն։ 

Դ րանք ավե լի շուտ հա րա բե րու թյուն նե րի ստեղծ ման հնա րա վո րու թյուն են։

2.  Հենց յու րա քան չյուր կող մի կա րիք նե րը ար տա հայտ վում են, հա ջորդ փու-
լը բա նակ ցու թյունն է։ Բա նակ ցու թյուն նե րի առար կան խն դիրն է։ Հնա րա վո րու թյան 
դեպ քում պար զե՛ք ընդ հան րու թյուն նե րը։ Եթե խն դի րը մեծ է, արդյո՞ք այն կա րող է 
լուծ վել։

 
Ե թե բա նակ ցու թյուն նե րը թե ժա նում են.
	 վե րահս կե՛ք Ձեր զգաց մունք նե րը, 
	ո րոշ մեկ նա բա նու թյուն ներ թո ղե՛ք ան պա տաս խան,
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	 նո րից հան դի պե լու վե րա բե րյալ հա մա ձայ նու թյուն ձե՛ռք բե րեք և ընդ հա-
տեք զրույ ցը:

 Լու ծում փնտ րե լիս.
	 լուծ ման առա ջարկ ներ կա յաց րե՛ք,
	 բա նակ ցե՛ք՝ «Ես սա կա նեմ, եթե Դուք անեք այն»,
	 ժա մա նա կա վոր հա մա ձայ նա գիր կն քե՛ք:

3.  Միջ նոր դու թյուն
 
Ե թե հաղ թա նակ/ հաղ թա նակ իրա վի ճա կին հաս նե լու հնա րա վո րու թյուն չկա, 

ապա կա րող է միջ նոր դու թյան դի մե լու ան հրա ժեշ տու թյուն առա ջա նալ։  Միջ նոր դին 
ներ կա յաց վող պա հանջ նե րը նե րա ռում են.
	 լի նել ան կեղծ այն հար ցում, որի նպա տա կը փո խա դարձ օգուտն է,
	հս տակ իմա նալ, որ կող մե րը պատ րաստ են / ցան կա նում են լու ծել խն դի րը,
	յու րա քան չյուր կող մի ար տա հայտ վե լու հնա րա վո րու թյուն տալ և հա մոզ վել, 

որ մի մյանց ճիշտ են հաս կա ցել, 
	ա ռա ջար կու թյուն նե րի ներ կա յաց ման խթա նում (միջ նոր դը պետք է խու սա-

փի սե փա կան առա ջար կու թյուն ներն անե լուց),
	ն վա զեց նել պրո վա կա տիվ մեկ նա բա նու թյուն նե րի կամ վար քի կրկն ման 

հնա րա վո րու թյուն նե րը (ան տե սում, սպառ նա լիք ներ և այլն)։

4.  Լու ծում. հա մա ձայ նագ րի վե րա բե րյալ ու նե ցե՛ք հս տակ տե սա կետ։ Հի շե՛ք, 
որ եր կու մար դու հա մար շատ ավե լի հեշտ է կոնֆ լիկ տային իրա վի ճա կի նկատ մամբ 
առ կա տար բեր մո տե ցում նե րի պահ պա նու մը։
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 Հո րի զո նա կան և ուղ ղա հա յաց գի տե լիք. ուղ ղոր դում ներ սու պեր վի զո րի հա մար

 Հո րի զո նա կան և ուղ ղա հա յաց գի տե լի քը կա րող է տար բեր կերպ սահ ման վել, 
սա կայն ել նե լով սույն վար ժու թյան առանձ նա հատ կու թյուն նե րից՝ մենք այն կսահ-
մա նենք հետ ևյալ կերպ:
	Ուղ ղա հա յաց գի տե լի քը սո ցիալա կան աշ խա տան քի հա տուկ գի տե լիք է, 

սա կայն պար տա դիր չէ, որ այն վե րա բերի շա հա ռու նե րի կոնկ րետ խմ բին (մաս նա-
գի տա կան գի տե լիք ներ սո ցիալա կան աշ խա տան քի տե սու թյուն նե րի վե րա բե րյալ, 
ինչ պես օրի նակ՝ ճգ նա ժա մին մի ջամ տու թյան մո դել)։
	 Հո րի զո նա կան գի տե լի քը շա հա ռու նե րի կոնկ րետ խմ բի վե րա բե րյալ գի տե-

լի քի ամ բող ջու թյունն է, որը պար տա դիր չէ, որ սո ցիալա կան աշ խա տան քի գի տե լիք-
նե րի հեն քի մաս լի նի (օ րինակ՝ գի տե լիք ներ երե խայի զար գաց ման փու լե րի, հաշ-
ման դա մու թյան որո շա կի տե սակ նե րի մա սին)։

 Սո ցիալա կան աշ խա տող նե րը պետք է տի րա պե տեն թե՛ ուղ ղա հա յաց, թե՛ հո րի-
զո նա կան գի տե լի քի։ Շատ հա ճախ, եթե սո ցիալա կան աշ խա տող նե րը տե ղա փոխ-
վում են այլ թիմ կամ այլ ոլորտ, կա րիք է առա ջա նում ընդ լայ նելու հո րի զո նա կան գի-
տե լի քի սահ ման նե րը։ Օրի նակ, եթե սո ցիալա կան աշ խա տո ղը երե խա նե րի պաշտ-
պա նու թյան բնա գա վա ռից տե ղա փոխ վում է հի վան դա նոց՝ աշ խա տան քի, նրան ան-
հրա ժեշտ են լի նում լրա ցու ցիչ գի տե լիք ներ՝ առող ջա կան վի ճա կի, դրա` ամե նօ րյա 
կյան քի վրա ու նե ցած ազ դե ցու թյան և այլ նի մա սին։

 Մաս նա գետ նե րը պետք է մի մյանց հետ հա ղոր դակց վեն, որ պես զի ապա հով վի 
ար դյու նա վետ պրակ տի կան։ Իհար կե, սո ցիալա կան աշ խա տո ղից ամեն ևին էլ չի 
պա հանջ վում այլ մաս նա գի տու թյուն նե րի վե րա բե րյալ խոր քային գի տե լիք նե րի տի-
րա պե տու մը, ինչ պես օրի նակ՝ բժշ կու թյու նը, սա կայն որո շա կի հիմ նա րար գի տե լի քի 
առ կա յու թյու նը պար տա դիր պայ ման է։ Քա նի որ միայն այս դեպ քում է հնա րա վոր 
այլ մաս նա գե տին տե ղին հար ցեր տա լը, հետ ևա բար նաև իրեն ան հրա ժեշտ տե ղե-
կատ վու թյան ստա ցու մը։ 

Ի հար կե, սկս նակ սո ցիալա կան աշ խա տո ղի մոտ ավե լի շատ զար գա ցած է լի-
նում ուղ ղա հա յաց գի տե լի քը, սա կայն ար դյու նա վետ աշ խա տանք կա տա րե լու հա-
մար ան հրա ժեշտ պայ ման է նաև հո րի զո նա կան գի տե լի քի համալրումը։ Գոր ծա կա-
լու թյու նում աշ խա տան քի հա մար ան հրա ժեշտ գի տե լիք նե րի շր ջա նա կին ավե լի լավ 
ծա նո թա նա լու հա մար սու պեր վի զո րը կա րող է հետ ևյալ հար ցե րի պա տաս խան նե րը 
գտ նել: 
	Մաս նա գի տա կան թի մի ան դամ-սո ցիալա կան աշ խա տող նե րը ինչ պի սի՞ 

հո րի զո նա կան գի տե լի քի կա րիք ու նեն:
	Ինչ պե՞ս են նրանք կու տա կել այս գի տե լի քը: 
	Ինչ պե՞ս են օգ տա գոր ծում այդ գի տե լի քը։
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 Հա վել ված 3. Պրակ տի կա յում սու պեր վի զո րա կան մի ջամ տու թյու նը 
կարգավորող չա փո րո շիչ ներ1

 Սո ցիալա կան աշ խա տող նե րին պետք է ապա հո վել պար բե րա կան, կա յուն և կա-
ռու ցո ղա կան սու պեր վի զո րա կան մի ջամ տու թյան հնա րա վո րու թյամբ։ 

Սո ցիալա կան աշ խա տող նե րը պետք է ստա նան սու պեր վի զո րի ծա ռա յու թյուն-
նե րը` կազ մա կեր պու թյան սահ ման նե րից ներս որա կյալ ծա ռա յու թյուն ներ ապա հո-
վե լու, մաս նա գի տա կան գի տե լիք ներ և հմ տու թյուն ներ զար գաց նե լու, սո ցիալա կան 
աշ խա տան քի էթի կայի և ար ժեք նե րի մա սին իրա զեկ վա ծու թյու նը, աշ խա տան քից 
բա վա րար վա ծու թյու նը մե ծաց նե լու, ինք նա վեր լու ծու թյու նը հեշ տաց նե լու, ինչ պես 
նաև հու զա կան սպա ռու մից խու սա փե լու նպա տա կով: Սու պեր վի զո րի հետ հան դի-
պում նե րը պետք է պար բե րա կան լի նեն ոչ միայն փոր ձա ռու մաս նա գետ նե րի, այլև 
նոր ավար տած, փոր ձա ռու թյան պա կաս ու նե ցող մաս նա գետ նե րի և նոր աշ խա տա-
կից նե րի հա մար: 

•	 Նոր ավար տած մաս նա գետ նե րի և սկս նակ սո ցիալա կան աշ խա տող նե րի 
հա մար՝ շա բա թա կան 1 ան գա մից մինչև 2 շա բա թը 1 ան գամ պար բե րա կան հան դի-
պում ներ 2 տար վա ըն թաց քում:

•	 Պ րակ տիկ դաշտ նոր մտ նող փոր ձա ռու սո ցիալա կան աշ խա տող նե րի հա
մար՝ շա բա թա կան 1 ան գա մից մինչև ամ սա կան 1 ան գամ պար բե րա կան հան դի-
պում ներ 1 տար վա ըն թաց քում: 

•	 Մաս նա գի տա կան կոնկ րետ ուղ ղու թյան շր ջա նակ նե րում փոր ձա ռու սո
ցիալա կան աշ խա տող նե րի հա մար՝ սո ցիալա կան աշ խա տո ղին ան հրա ժեշտ ժա մա-
նա կա հատ վա ծում պար տա դիր հան դի պում ներ սու պեր վի զո րի հետ: 

•	 Սու պեր վի զո րի հետ հան դի պում նե րը կա րող են իրա կա նաց վել մի շարք 
մե թոդ նե րով, ինչ պի սիք են՝ ան հա տա կան հան դի պում նե րը, դիադիկ (եր կու սո
ցիալա կան աշ խա տող նե րի հետ) հան դի պում նե րը, խմ բային սու պեր վի զիան, 
ինչ պես նաև հե ռա կա հան դի պում նե րը հա ղոր դակց ման տար բեր մի ջոց նե րի (հե
ռա խո սազ րույց ներ, էլեկտ րո նային նա մա կագ րու թյուն, տեսակոն ֆե րանս ներ և 
այլն) կի րառ մամբ: 

 Սու պեր վի զիայի էու թյու նը և նպա տակ նե րը

Մաս նա գի տա կան սու պեր վի զիան սահ ման վում է որ պես սո ցիալա կան աշ
խա տողսու պեր վի զիայի ծա ռա յու թյուն նե րից օգտ վող մաս նա գե տի և խորհր դա
տուսու պեր վի զո րի միջև փոխ հա րա բե րու թյուն, որի ըն թաց քում տե ղի է ու նե նում 

1 Աղբյուրը՝ Սոցիալական աշխատանքի մասնագիտական չափորոշիչների, «Սոցիալական 
աշխատողների հայկական ասոցիացիա», Երևան, 2015։
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մաս նա գի տա կան գի տե լիք նե րի, փոր ձի և էթի կայի վրա հիմն ված պրակ տի կայի 
զար գաց մանն ուղղ ված պա տաս խա նատ վու թյան և հաշ վետ վո ղա կա նու թյան փո
խա նա կում: 

Սու պեր վի զիան ու նի 5 հիմ նա կան նպա տակ ներ, որոնք ապա հո վում են վեր ջի
նիս որա կը.

•	  գի տե լի քի և հմ տու թյուն նե րի զար գա ցում,
•	  սո ցիալա կան աշ խա տո ղի մա նա գի տա կան զար գա ցում,
•	  սո ցիալա կան ար դա րու թյան ապա հո վում,
•	  վար չա կան գոր ծա ռույթ նե րի կամ խն դիր նե րի լու ծում, 
•	 ա ջակ ցու թյուն և նպաս տում մաս նա գի տա կան ինք նա վեր լու ծու թյա նը:
 Սու պեր վի զիան սո ցիալա կան աշ խա տող նե րին հնա րա վո րու թյուն է տա լիս 

ավե լի խո րը հաս կա նալու և ըն կա լելու պրակ տիկ իրա վի ճակ նե րը և մի ջամ տու թյան 
եղա նակ նե րը: 

Սու պեր վի զիայի հիմ նա կան բա ղադ րիչ ներն են. 
•	 կազ մա կեր պու թյան աջակ ցու թյու նը և սանկ ցիանե րը,
•	  սու պեր վի զո րի կող մից իր դիր քի հե ղի նա կու թյան ըն կա լու մը և կի րա ռու մը, 
•	 ֆոր մալ (ձ ևա կան) կա ռուց վածք և ձևա չափ ու նե ցող հան դի պում նե րը,
•	  պար բե րա բար տե ղի ու նե ցող հան դի պում նե րը փո խա դարձ հար գան քի 

մթնո լոր տում, 
•	 ն պա տա կին հաս նե լու հնա րա վո րու թյուն նե րը, ըն թա ցիկ դի տարկ ման և հե

տա դարձ կա պի կա ռու ցո ղա կան մե խա նիզմ նե րը, 
•	 աշ խա տան քի կա տար ման ըն թաց քում սո ցիալա կան աշ խա տո ղի ուղ ղոր

դու մը, 
•	 մաս նա կից նե րի կող մից և վեր ջին նե րիս գնա հա տու մը:
 Սու պեր վի զիայի ըն թաց քում իրա կա նաց վող գոր ծո ղու թյուն նե րը երեք հիմ նա

կան բնույթ ու նեն՝ վար չա կան, կր թա կան և աջակ ցող: 
Վար չա կան սու պեր վի զիան վար չա կան մե թոդ նե րի կի րառ ման գոր ծըն թաց 

է, որը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս սո ցիալա կան աշ խա տո ղին ար դյու նա վետ կա
տա րելու աշ խա տան քը և որա կյալ ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցելու: Վար չա կան 
սու պեր վի զիան ուղղ ված է գոր ծա կա լու թյան քա ղա քա կա նու թյա նը կամ կազ մա
կեր պու թյան պա հանջ նե րին, ինչ պես նաև կենտ րո նա նում է սու պեր վի զիայի ծա
ռա յու թյուն նե րից օգտ վող մաս նա գե տի կող մից աշ խա տան քային գոր ծա ռույթ նե րի 
իրա կա նաց ման և աշ խա տան քային պայ մա նագ րին վեր ջի նիս գոր ծո ղու թյուն նե րի 
հա մա պա տաս խա նու թյան գնա հատ ման վրա: 

Կր թա կան սու պեր վի զիան կենտ րո նա նում է մաս նա գի տա կան խն դիր նե րի վրա 
և վե րա բե րում է յու րա հա տուկ դեպ քե րին: Այն օգ նում է սու պեր վի նե րին ավե լի լավ 
հաս կա նալ սո ցիալա կան աշ խա տան քի ըն թաց քը, ինչ պես նաև կա տա րե լա գոր ծել 
սե փա կան գի տե լիք ներն ու հմ տու թյուն նե րը: 

Ա ջակ ցային սու պեր վի զիան նվա զեց նում է աշ խա տան քային սթ րե սը, որը 
ծա գում է սու պեր վի նե րի մեծ ծան րա բեռն վա ծու թյան դեպ քում: Այն շեշ տադ րում 
է աշ խա տան քային հա ջո ղու թյուն նե րը և նպաս տում է աշ խա տան քի ար դյու նա վե
տու թյան բարձ րաց մա նը: Աջակ ցային սու պեր վի զիան իրա կա նաց վում է պաշտ պա
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նու թյան և վս տա հու թյան մթ նո լոր տում, որ տեղ սու պեր վի նե րը կա րող են լիար ժեք 
մաս նա գի տա կան նույ նա կա նա ցում զգալ: 

 Սո ցիալա կան աշ խա տան քի սու պեր վի զո րին ներ կա յաց վող պա հանջ նե րը
1.  Սու պեր վի զիայի ընդ հա նուր պա հանջ նե րը նե րա ռում են հետ ևյալ որա կա-

վո րում նե րը. 
	տ վյալ պե տու թյան կր թա կան չա փո րո շիչ նե րից բարձ րա գույ նին հա մա պա-

տաս խա նող սո ցիալա կան աշ խա տան քի մաս նա գե տի որա կա վո րում,
	  սո ցիալա կան աշ խա տան քի առն վազն 5 տար վա մաս նա գի տա կան աշ խա-

տան քային փորձ, 
	հա ղոր դակց ման, կա ռա վար ման և վե րա պատ րաս տում նե րի իրա կա նաց-

ման հմ տու թյուն ներ, 
	գոր ծա կա լու թյան սո ցիալա կան աշ խա տող նե րից ընտրված սու պեր վի զո-

րի պարագայում՝ գոր ծըն կեր նե րի շր ջա նում համապատասխան մասնագիտական 
հեղինակության առկայություն: Եթե սու պեր վի զո րը հրա վիր վում է, ապա ան հրա-
ժեշտ է մաս նա գի տա կան հե ղի նա կու թյան առ կա յու թյուն հա մա պա տաս խան ոլոր-
տում,
	սու պեր վի զո րի մաս նա գի տա ցու մը և փոր ձա գի տա կան ոլոր տը պետք է հա-

մա պա տաս խա նեն սու պեր վի զիայի ծա ռա յու թյուն նե րից օգտ վող մաս նա գե տի մաս-
նա գի տաց մա նը և աշ խա տան քային ոլոր տին,
	  մաս նա գի տա կան ար դի տեխ նո լո գիանե րի տի րա պե տում և հա մա պա տաս-

խան վե րա պատ րաս տում նե րի առ կա յու թյուն (վ կա յա կան):
 Սու պեր վի զոր նե րը պետք է կոմ պե տենտ լի նեն մաս նա գի տա կան տե սու թյուն նե-

րը կի րա ռե լու և խորհր դատ վու թյուն ներ իրա կա նաց նե լու հար ցե րում, ին չը պետք է 
պար բե րա բար զար գաց նեն մաս նա գի տա կան ամ սագ րե րում լույս տես նող հե տա զո-
տու թյուն նե րին և հոդ ված նե րին ծա նո թա նա լու և շա րու նա կա կան կր թու թյան մի ջո-
ցով: 

 
2. Սո ցիալա կան աշ խա տան քի սու պեր վի զոր նե րը ճա նա չում են իշ խա նու-

թյունն ու հե ղի նա կու թյու նը, որոնք ժա ռան գել են ի պաշ տո նե, և հա մա պա տաս խա-
նա բար կի րա ռում են դրանք իրենց աշ խա տան քում: 

Գի տե լի քի փո խանց ման և զար գաց ման նպա տա կով հա մա գոր ծակ ցու թյու նը 
հա վա սա րակշռ վում է սու պեր վի զո րի, պար տա կա նու թյուն նե րի հի ման վրա: Այ նու-
ա մե նայ նիվ, սու պեր վի զո րի օգ նու թյա նը դի մե լը չի նշա նա կում սու պեր վի նե րի գի տե-
լիք նե րի և փոր ձա ռու թյան թե րագ նա հա տում և/ կամ ան տե սում: Ավե լին՝ սո ցիալա-
կան աշ խա տան քի սու պեր վի զոր նե րի կող մից թա փան ցիկ, քն նա դա տո րեն ռեֆ լեք-
սիվ, ինչ պես նաև հա մա գոր ծակ ցային գոր ծըն թաց նե րը նպաս տում են սո ցիալա կան 
աշ խա տող նե րի ինք նավս տա հու թյան բարձ րաց մա նը, քա նի որ նմա նա տիպ հա րա-
բե րու թյուն նե րում նրանք տե ղե կաց ված են լի նում էթի կա կան և պրակ տի կա յում ծա-
գող մի շարք խն դիր նե րի մա սին: 

Սու պեր վի զիայում օբյեկ տի վու թյու նը պահ պա նե լու հա մար կար ևոր է՝ 
•	 ու նե նալ սու պեր վի զիայի պայ մա նա գիր՝ փո խա դարձ հա մա ձայ նու թյամբ 
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հաս տատ ված նպա տակ նե րով, պար տա կա նու թյուն նե րով և ժամ կետ նե րով, 
•	 պար բե րա բար հե տա դարձ կա պի մեջ լի նել սու պեր վի նե րի հետ՝ նրանց 

նպա տակ նե րի հետ կապ ված, 
•	 հա մա ձայ նու թյան գալ որ ևէ մե թո դի շուրջ, որի մի ջո ցով հնա րա վոր կլի նի 

լու ծել հա ղոր դակց ման և այլ տի պի խն դիր նե րը սու պեր վի զիայի սե սիանե րի (սու-
պեր վի զո րի հետ հան դի պում նե րի) ըն թաց քում,

•	  բա ցա հայ տել այն զգաց մունք նե րը, որոնք սու պեր վի նե րը ու նեն շա հա ռու նե-
րի նկատ մամբ, և որոնք կա րող են ազ դել վեր ջին նե րիս կող մից տրա մադր վող մաս-
նա գի տա կան ծա ռա յու թյուն նե րի վրա կամ սահ մա նա փա կել դրանք:

3.  Սո ցիալա կան աշ խա տան քի սու պեր վի զոր նե րը պետք է ու նե նան սու պեր-
վի զիայի մաս նա գի տա կան գի տե լիք ներ և հմ տու թյուն ներ և զար գաց նեն դրանք: 

Դ րանց թվում են՝
•	  սու պեր վի զիայի տե սա կան մո դել նե րի մա սին գի տե լիք նե րը, 
•	 սու պեր վի զոր նե րի կող մից փաս տաթղ թե րի կազմ ման պա հանջ նե րի մա սին 

գի տե լիք նե րը, 
•	 սու պեր վի նե րի հետ հա րա բե րու թյուն նե րում նա խա ձեռ նող և նպա տա-

կասլաց լի նե լու կա րո ղու թյու նը, 
•	 մշա կու թային տար բե րու թյուն նե րը հաշ վի առ նող պրակ տի կայի իրա կա-

նաց ման կա րո ղու թյու նը, 
•	 տար բեր ան հա տա կա նու թյուն ներ ու նե ցող և տար բեր իրա վի ճակ նե րում 

գտն վող սու պեր վի նե րի կա րիք նե րի հա մար ան հա տա կա նաց ված մո տե ցում դրս ևո-
րե լու կա րո ղու թյու նը, 

•	 սու պեր վի նե րի սո վո րե լու կա րի քի բա ցա հայտ ման կա րո ղու թյու նը, 
•	 աշ խա տո ղի զար գաց ման փու լե րի մա սին գի տե լի քը և այլն: 

4.  Սո ցիալա կան աշ խա տան քի սու պեր վի զոր նե րը սո ցիալա կան աշ խա տող նե-
րի հետ «կի սում են» պա տաս խա նատ վու թյու նը շա հա ռու նե րին տրա մադր վող ծա-
ռա յու թյուն նե րի հա մար: 

Ռիս կե րի կա ռա վար ման նպա տա կով սու պեր վի զո րը պետք է կա րո ղա նա.
•	 ե րաշ խա վո րել, որ սու պեր վի զիայի ծա ռա յու թյուն նե րից օգտ վող մաս նա գե-

տի կող մից տրա մադր վող ծա ռա յու թյուն նե րը հա մա պա տաս խա նում են պրակ տի-
կայի չա փո րո շիչ նե րին, 

•	 պահ պա նել սու պեր վի զիայի ըն թաց քում պատ րաստ ված բո լոր հնա րա վոր 
փաս տաթղ թե րը, 

•	 մշտադիտարկամ (մո նի թո րին գի) են թար կել սու պեր վի նե րի յու րա քան չյուր 
մաս նա գի տա կան գոր ծո ղու թյուն, բա ցա հայ տել այն բո լոր գոր ծո ղու թյուն նե րը, 
որոնք կա րող են վտանգ պա րու նա կել շա հա ռու ի կյան քի, առող ջու թյան, բա րե կե-
ցու թյան հա մար, 

•	 բա ցա հայ տել և չե զո քաց նել այն պայ ման նե րը, որոնք կա րող են ազ դել սու-
պեր վի նե րի պրակ տի կայի ար դյու նա վե տու թյան վրա հմ տու թյուն նե րի, դա տո ղու-
թյուն նե րի և պաշտ պան վա ծու թյան առում նե րով, 
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•	 սու պեր վի զոր նե րը պետք է երաշ խա վո րեն, որ շա հա ռո ւի մա սին տե ղե կատ-
վու թյու նը գաղտ նի է՝ բա ցա ռու թյամբ այն դեպ քե րի, երբ դրանց հրա պա րա կու մը 
պար տադր վում է օրեն քով: Սու պեր վի նե րը աշ խա տան քի ըն թաց քում պետք է տե ղե-
կաց նեն իրենց շա հա ռու նե րին, որ նրանց մա սին տե ղե կատ վու թյու նը քն նարկ վե լու 
է սու պեր վի զո րի հետ, 

•	 սու պեր վի զոր ներն իրենց հեր թին պար տա վոր վում են գաղտ նի պա հել սու-
պեր վի զիայի ըն թաց քում ստաց ված տե ղե կատ վու թյու նը և հրա պա րա կել այն միայն 
օրեն քով կամ իրա վա կան այլ ակ տե րով պար տա դիր դեպ քե րում և կար գա պա հա-
կան նկա տա ռում նե րով: Գաղտ նա պա հու թյան պահ պան ման մա սին կե տը ան պայ-
մանորեն պետք է նե րառ վի պայ մա նագ րում,

•	  սո ցիալա կան աշ խա տան քի սու պեր վի զո րը մի շարք իրա վի ճակ նե րում 
պետք է կա րո ղա նա որո շում կա յաց նել այ լընտ րան քային մո տե ցում նե րի և մաս նա-
գի տա կան մի ջամ տու թյուն նե րի կի րառ ման վե րա բե րյալ: Եթե սու պեր վին իր մաս նա-
գի տա կան աշ խա տան քում կի րա ռում է այ լընտ րան քային պրակ տի կա, ապա սու-
պեր վի զո րը պետք է վս տահ լի նի, որ վեր ջինս լիար ժեք տի րա պե տում է այդ պրակ-
տի կայի հմ տու թյուն նե րին, և ինքն էլ փոր ձա ռու թյուն ու նի դրա նում: Եթե սու պեր վի-
զո րը չու նի այ լընտ րան քային պրակ տի կայի փոր ձա ռու թյուն և հմ տու թյուն ներ, ապա 
աշ խա տան քում պետք է ներգ րավ վի այլ սու պեր վի զոր: Այդ պի սի դեպ քե րում եր կու 
սու պեր վի զոր նե րը պետք է հա մա տեղ գոր ծու նեու թյուն ծա վա լեն՝ բա խում նե րից խու-
սա փե լու և այ լընտ րան քային պրակ տի կայի ար դյու նա վետ կի րառ ման նպա տա կով: 

5. Սու պեր վի զիայի ար դյունք նե րի գնա հատ ման և ավար տի չա փո րո շիչ նե րը 
սահ ման վում են գրա վոր ու ղե ցույ ցի մի ջո ցով` նե րա ռե լով այն սու պեր վի զիայի վե-
րա բե րյալ պայ մա նագ րում` որ պես հա վել ված:
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Summary

SUpERVISIoN IN SocIAl WoRk

The Department of Social Work and Social Technologies of the YSU Faculty of 
Sociology along with “Harmonic Society’’ Armenian Association of Social Workers  have 
developed an educational manual entitled «Supervision in Social Work». 

The manual is aimed at helping social work students and professionals understand 
the concept of supervision in social work, its functions and processes, and its current 
challenges, as well as the current reforms in Social Protection System. For supervisors 
the manual offers a general overview of how to be a supervisor; a description of the 
functions of supervision (administrative, supportive, and educational); and the processes 
of implementation and coordination.

Current reforms in the social protection system are aimed at the specialization and 
personalization of social service provision. The reforms create a transition in social work 
job functions from mostly administrative activities to more professional, supportive, and 
empowering social work services through the methodology of case work. To this end, 
starting on January 1st, 2017, the responsibilities of social work practitioners became 
broader and more comprehensive.

The current economic situation hasn’t led to increased financial support for social 
services, which forces social service agencies to do more with the same resources. One 
proposed solution has been to increase the productivity of each worker, but for this 
purpose grater managerial efficiency and imaginative agency management is required. 
The lack of financial resources has forced the practice has become more time-limited 
and results-oriented, which in turn has held workers more accountable and forced them 
to justify their worthiness through the demonstration of efficiency, effectiveness, and 
competence. Supervisory personnel are the crucial factor for affecting worker efficiency 
and productivity. As a consequence, supervision becomes increasingly more important as 
a source of training, and is often the only resource available to help workers enhance their 
skills and emotional resilience.

Current ISS reforms in the Armenian social protection system have resulted in a 
greater need to prioritize the allocation of scarce supplies. More than ever social workers 
face the need to make difficult decisions regarding what will or will not be done, as well as 
who will provide services and how they should provide them. Many triage decisions now 
require shared responsibility with decision makers. 

Social service providers are not yet ready to undertake these new responsibilities due 
to the lack of education, resources, political will, awareness, and the like. Social service 
providers work under increasing levels of pressure, balancing increased levels of public 
distress, disease and disturbance while at the same dealing with rapid changes in economic 
and organizational structures. The staff will remain effective only if they are supported 
and well supervised. The combination of educational, administrative, and supportive 
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supervision is necessary for the development of competent, ethical, and professional 
social workers. To this end, the following preconditions are essential:

1. Legal, professional, and physical conditions to promote the implementation of 
newly added responsibilities.

2. “Professional care”: caring about the workforce. 
Social work supervision is the professional mechanism that provides the above-

mentioned professional care by offering targeted services to social work professionals. 
Good supervision requires the ability to effectively administer, support, and educate social 
services providers.

The “Supervision in social work” manual consists of 4 chapters. Chapter 
one provides a comprehensive overview of social work supervision including the 
significance of supervision in social work; the definition of supervision; and objectives 
for supervision. Chapter two introduces social work supervision functions including 
Administrative supervision (problems in implementation and functions); Educational 
supervision (definition, differentiation, content, processes, principles, and problems 
in implementation); and Supportive supervision. Chapters three and four take a more 
practical approach toward implementation and coordination of supervision; individual 
and group supervision; requirements for implementation of the supervision process; and 
performance evaluation including procedures and criteria for evaluation.
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Հեղինակների մասին

Միրա Անտոնյան,

ս.գ.թ., դոց. 

Միրա Անտոնյանը Երևանի պետական համալսարանի 

սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի Սոցիալական աշխատանքի և 

սոցիալական տեխնոլոգիաների ամբիոնի դոցենտ է, ս. գ. թ.: 

Մ. Անտոնյանը փորձագետ է երեխաների բարեկեցության և 

իրավունքների պաշտպանության (այլընտրանքային խնամք, 

անչափահասների արդարադատություն, ծառայությունների 

ինստիտուցիոնալ բարեփոխումներ), համայնքային կրթու-

թյան ոլորտներում։ Մ. Անտոնյանը «Ներդաշնակ հասարա-

կություն» սոցիալական աշխատողների հայկական ասո-

ցիացիայի հիմնադիրներից է և գործող նախագահը։ Ներ-

կայումս նա «Սոցիալական աշխատողների միջազգային 

ասոցիացիայի» Եվրոպայի մասնաճյուղի գործադիր խորհրդի 

լիիրավ անդամ է։ Մ. Անտոնյանը  44 ուղեցույցների, հե-

տազոտությունների, գիտական հոդվածների հեղինակ է:

Անահիտ Սահակյան,

հ.գ.թ., դոց.

Անահիտ Սահակյանը Երևանի պետական համալսարանի 

սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի դեկանի տեղակալն է, Սոցիա-

լական աշխատանքի և սոցիալական տեխնոլոգիաների 

ամ-բիոնի դոցենտ, հ. գ. թ.: Ա. Սահակյանը երեխաների 

իրավունքների պաշտպանության ոլորտի Եվրամիության 

կողմից իրականացվող մի շարք ծրագրերի փորձագետ 

է: Ավելի քան 10 տարի Աշխատանքի և սոցիալական 

հետազոտությունների ազգային ինստիտուտի հրավիրյալ 

դասախոս է պրակտիկ սոցիալական աշխատողների 

շարունակական կրթության ասպարեզում: Ա. Սահակյանը 

«Ներդաշնակ հասարակություն» սոցիալական աշխատողների 

հայկական ասոցիացիայի վարչության անդամ է, շուրջ 25 

գիտական գրքերի և հոդվածների հեղինակ:

Արտակ Խաչատրյան,

փ.գ.թ., դոց.

Արտակ Խաչատրանը ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի 

Սոցիալական աշխատանքի և սոցիալական տեխնոլոգիաների 

ամբիոնի վարիչ, «Բանբեր Երևանի Համալսարանի» հանդեսի 

«Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն» շարքի պատասխանատու 

խմբագիր, «Ներդաշնակ հասարակություն» սոցիալական 

աշխատողների հայկական ասոցիացիայի վարչության անդամ, 

փ. գ. թ., դոցենտ: Ա. Խաչատրյանն ակտիվորեն մասնակցում է 

Հայաստանում սոցիալական աշխատանքի մասնագիտական 

մշակույթի ներդրման և զարգացման գործընթացներին, 

հեղինակ է ավելի քան 50 տպագրված աշխատանքների:
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Ռուբեն Մարկոսյան,

տ.գ.թ.

Ռուբեն Մարկոսյանը ԵՊՀ ուսանողների, շրջանավարտների և 

հասարակայնության հետ կապերի գծով պրոռեկտորն է, ԵՊՀ 

հանրային կառավարման ամբիոնի ասիստենտ, տեխ. գիտ. 

թեկնածու: Ռ. Մարկոսյանը սոցիալական պաշտպանության 

ոլորտում ունի ավելի քան 10 տարվա վարչական, 

ակադեմիական և փորձագիտական աշխատանքի փորձ,  

«Ներդաշնակ հասարակություն» սոցիալական աշխատողների 

հայկական ասոցիացիայի վարչության անդամ է:

Նունե Գեղամյան

տ.գ.թ., դոց.

Նունե Գեղամյանը ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի 

Սոցիալական աշխատանքի և սոցիալական տեխնոլոգիաների 

ամբիոնի դոցենտ է, տ. գ. թ.: Ն. Գեղամյանը ԵՊՀ-ում աշխատում 

է 2005 թ.-ից: Նա նաև «Ներդաշնակ հասարակություն» 

սոցիալական աշխատողների հայկական ասոցիացիայի 

հիմնադիրներից է: Բազմիցս մասնակցել է միջազգային 

գիտաժողովների և սեմինարների, որոնք դեղի են ունենցել 

ՌԴ-ում, Իտալիայում, Իռլանդիայում և Հունաստանում: Նրա 

մասնագիտական հետաքրքրությունների ոլորտն ընդգրկում 

է սոցիալական քաղաքականությունը, «Սոցիալական 

աշխատանք» մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները: 

Ն. Գեղամյանը մի շարք ուսումնաօժանդակ ձեռնարկների և 

գիտական հոդվածների հեղինակ և համահեղինակ է: 

Աննա Ոսկանյան,

ԵՊՀ, Սոցիալական 

աշխատանքի 

և սոցիալական 

տեխնոլոգիաների 

ամբիոնի դասախոս

Աննա Ոսկանյանը Երևանի պետական համալսարանի 

սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի Սոցիալական աշխատանքի և 

սոցիալական տեխնոլոգիաների ամբիոնի ասիստենտ է, ունի 

դասավանդման 20 տարվա փորձ:  Ա. Ոսկանյանը փորձագետ 

է ընտանեկան աշխատանքի, տարեցների և կանանց բա-

րեկեցության և իրավունքների, ինչպես նաև սոցիալական 

աշխատանքի արդի տեսության և մոդելների ոլորտում: Այս 

որակով նա մասնակցել է բազմաթիվ միջազգային և տեղական 

ծրագրերին: Աննա Ոսկանյանը 2 գրքի և շուրջ 30 ուղեցույցների 

և գիտական հոդվածների հեղինակ է: Նա սոցիալական 

աշխատանքի պրակտիկ սուպերվիզիա իրականացնող առա-

ջին մասնագետներից մեկն է Հայաստանում:
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