
 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

1. Код: ВК 12 

2. Назва: Організаційний коучінг; 

3. Тип: вибірковий; 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський); 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 3; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 6; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 5; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Оксентюк Н.В., канд. психол. н., 

доц. 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

Проводити індивідуальний корпоративний бізнес-коучінг, об'єднуючи мотивацію співробітників з цілями 

організації; використовувати інструменти коучінгу в рекрутменті, атестації, при проведенні нарад і в 

переговорах, володіти техніками і моделями організаційного коучінгу, проектного коучінгу, об'єднувати 

на практиці коучінг з іншими технологіями (тренінг, наставництво, консалтинг) для посилення їх 

ефективності. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

контрольні заходи; 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: дисципліни, що безпосередньо 

формують компетенції фахівця відповідного рівня вищої освіти; 

      Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): «Соціальна 

психологія», «Основи консультування», «Теорія та методика організації психотренінгу», «Основи 

бізнесу». 

12. Зміст курсу: Історія і сутність коучінгу. Базові принципи і моделі коучингу. Інструменти підвищення 

ефективності людини в бізнесі. Ресурсний стан. Використання коучінг-підходу в управлінні 

організаційними та економічними процесами компаній. Коучінг як стиль управління персоналом. Коучінг 

команд. Командний підхід в оцінці результатів діяльності компаній. Системний організаційний коучинг. 

Проектний коучінг. Коучінг як модель лідерства. Коучінг керівника. Коучінг власників бізнесу. 

13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. Уитмор Дж. Внутренняя сила лидера: Коучинг как метод управления персоналом / Джон 

Уитмор. – М.: Альпина Паблишер, 2012. – 309 с. 

2. Шекшня С. Как эффективно управлять свободными людьми: Коучинг / С. Шекшня. - 3-е изд. - М.: 

Альпина Паблишер, 2012. – 206 с.  

3. Иванова С. Развитие потенциала сотрудников. Профессиональные компетенции, лидерство, 

коммуникации / Светлана Иванова, Дмитрий Болдогоев, Эмма Борчанинова, Анна Глотова, 

Оксана Жигилий. – 4-е изд. – М.: Альпина Паблишер, 2012. 

4. Аткинсон М. Пошаговая система: Наука и искусство коучинга / М. Аткинсон, Чойс Т. Рэй - Киев: 

Companion Group, 2010. – 256 с. 

5. Уитмор Дж. Коучинг высокой эффективности (Уитмор Дж. Коучинг высокой эффективности / Дж. 

Уитмор. - М.: Международная академия корпоративного управления и бизнеса, 2015. – 168 с. 

6. Кови Стивен. Семь навыков эффективных менеджеров. Самоорганизация, лидерство, раскрытие 

потенциала. 2018. – М.:Альпина паблишер. 396 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
30 год. лекцій, 24 год. семінарських робіт, 96 год. самостійної роботи. Разом – 150 год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, ділові ігри, тестування, індивідуальні 

завдання, елементи тренінгу, індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, використання 

мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. Поточний контроль (100 балів): тестування, 

опитування, творчі роботи, залікова робота. 

16. Мова викладання: українська. 
Завідувач кафедри                                                  Олексін Юрій Петрович, д.пед. наук, професор  

DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Code:  

2. Title: Organizational coaching; 

3. Type: selective; 

4. Higher educational level: I (Bachelor); 

5. Year of study, when the discipline is proposed: 3; 

6. Semester when studying discipline: 6; 

7. Number of established ECTS credits: 5; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Oksentiuk N.V., k.psyhol.n, Assoc. 

9. Results of studies: after studying the discipline, the student must be able to: 

Conduct individual corporate business coaching, combining employee motivation with the goals of the 

organization; use coaching tools in recruiting, attestation, in meetings and in negotiations, to possess techniques 

and models of organizational coaching, project coaching, to combine in practice coaching with other 

technologies (training, mentoring, consulting) to enhance their effectiveness. 

10. Forms of organizing classes: training, independent work, practical training, control measures; 

11. • Disciplines preceding the study of the specified discipline: disciplines that directly form the competence 

of the specialist of the corresponding level of higher education; 

      • Disciplines studied in conjunction with the specified discipline (if necessary): 

"Social psychology", "Fundamentals of counseling", "Theory and methodology of organization of 

psychotraining", "Fundamentals of business". 

12. Course content: (list of topics) The history and essence of coaching. Basic principles and models of 

coaching. Tools for improving human performance in business. Resource status. Use of coaching approach in 

managing organizational and economic processes of companies. Coaching as a style of personnel management. 

Coaching teams. A team approach in evaluating the performance of companies. System organizational coaching. 

Project coaching. Coaching as a model of leadership. Head coaching. Coaching business owners. 

13. Recommended educational editions: 

1. Uitmor Dzh. Vnutrennyaya sila lidera: Kouching kak metod upravleniya personalom / Dzhon Uitmor. – 

M.: Al`pina Pablisher, 2012. – 309 s. 

2. Shekshnya S. Kak e`ffektivno upravlyat` svobodny`mi lyud`mi: Kouching / S. Shekshnya. - 3-e izd. - M.: 

Al`pina Pablisher, 2012. – 206 s.  

3. Ivanova S. Razvitie potencziala sotrudnikov. Professional`ny`e kompetenczii, liderstvo, kommunikaczii / 

Svetlana Ivanova, Dmitrij Boldogoev, E`mma Borchaninova, Anna Glotova, Oksana Zhigilij. – 4-e izd. – M.: 

Al`pina Pablisher, 2012. 

4. Atkinson M. Poshagovaya sistema: Nauka i iskusstvo kouchinga / M. Atkinson, Chojs T. Re`j - Kiev: 

Companion Group, 2010. – 256 s. 

5. Uitmor Dzh. Kouching vy`sokoj e`ffektivnosti (Uitmor Dzh. Kouching vy`sokoj e`ffektivnosti / Dzh. 

Uitmor. - M.: Mezhdunarodnaya akademiya korporativnogo upravleniya i biznesa, 2015. – 168 s. 

6. Kovi Stiven. Sem` navy`kov e`ffektivny`kh menedzherov. Samoorganizacziya, liderstvo, raskry`tie 

potencziala. 2018. – M.:Al`pina pablisher. 396 s. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 

30 hours Lectures, 24 hours. Workshop, 96 hours. Independent work. Together - 150 hours. 

Methods: interactive lectures, elements of problem lecture, business games, testing, individual tasks, case 

methods, individual and group research tasks, use of multimedia. 

15. Forms and assessment criteria: 

The assessment is carried out on a 100-point scale. 

Current control (100 points): testing, creative work, set-up work. 

16. Language of teaching: Ukrainian. 

 

Head of the department                                                Oleksin Yuriy Petrovich, D.ped. Sciences, professor 

The developer of the description of discipline             Oksentiuk Natalia Volodymyrivna, k.psyhol.n. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


