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ВСТУП 
Впродовж останніх років термін «коучінг» часто зустрічається у 

педагогічній літературі та впевнено перейшов з комерційних тренінгових 
програм в освітній простір. Це зумовлено насамперед адаптацією вищої освіти 
до потреб її споживачів, намаганням зробити освіту привабливою, гнучкою та 
доступною, забезпечуючи комфортні умови для професійного становлення і 
розвитку кожної особистості. Коучінг визначають як творче партнерство, що 
дозволяє реалізувати особистісний і професійний потенціал людини. Коучінг 
означає наставляти, надихати, тренувати. Завдання тренера-коуча – допомогти 
людині розвиватися і бути готовою до змін. 

Навчальна дисципліна «Основи коучінгу» побудована на основі 
теоретичних і прикладних підходів в галузі загальної психології, 
конфліктології, організаційної психології, психології управління і т.д. 
Викладання і вивчення цієї дисципліни будується в тісній взаємодії з іншими 
навчальними дисциплінами. Коучінг створює умови для розвитку і 
формування особистості, здатної до реалізації власних потенційних 
можливостей, самостійного прийняття відповідальних рішень в різних 
життєвих ситуаціях. 

У процесі коучінгу відбувається розкриття потенціалу людини,  
розвиток її професійних та особистих якостей завдяки чому розвиваються нові 
здібності й навички, які підвищують ефективність роботи та покращують 
якість життя людини в цілому. 

Анотація 
Пріоритетним напрямом реформування сучасної освіти є оновлення 

педагогічного процесу, внесення новоутворень у традиційну систему за 
допомогою сучасних інноваційних технологій, пошук оптимальних шляхів, 
що дадуть змогу виховати відповідальну, комунікативно активну особистість. 
Саме тому коучінг став предметом зацікавленості західних та українських 
освітян, як інтерактивна освітня технологія. Ця технологія ґрунтується на 
побудові взаємодії педагога та студента, де вчитель зобов’язаний знаходити, 
освоювати і адаптувати нові знання. У свою чергу, студенти повинні приймати 
активну участь у педагогічному процесі, інакше у них не сформуються 
навички самоосвіти, яка в майбутньому надасть їм стійкої особистісної 
конкурентної переваги.  

Сьогодні спостерігається перехід від суворо регламентованого  життя 
всього суспільства та окремо взятої людини до вибудовування  гнучких 
взаємовідносин у процесі міжособистісної комунікації. При цьому підвищення 
ефективності власної життєдіяльності можливе тільки за умови постійного 
розвитку та самовдосконалення особистості протягом усього життя, що 
проявляється у якісній і творчій реалізації власних професійних функцій, 
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створенні умов для розвитку інших людей, що сприяють розв’язанню проблем 
будь-якого характеру. 

Ключові слова: коучінг, коучінгові технології, принципи коучінгу, 
коучінгова сесія, ціль, результат, ефективність 

 
Abstract 

The priority direction of reforming modern education is the updating of the 
pedagogical process, the introduction of tumors into the traditional system with the 
help of modern innovative technologies, the search for optimal ways that will allow 

to bring up a responsible, communicatively active personality. That is why coaching 
has become a subject of interest for Western and Ukrainian educators as an 
interactive educational technology. This technology is based on building a teacher-
student interaction where the teacher is required to find, learn and adapt new 
knowledge. In turn, students should be actively involved in the pedagogical process, 
otherwise they will not develop the skills of self-education, which in the future will 

give them a stable peculiar competitive advantage. 
Today, there is a transition from a strictly regulated life of the whole society 

and a single person to building flexible relationships in the process of interpersonal 
communication. At the same time, improving the effectiveness of one's life is 
possible only if the constant development and self-improvement of the person 
throughout life, which is manifested in the qualitative and creative realization of 

one's professional functions, creating conditions for the development of other 
people, which contribute to solving problems of any nature. 

Key words: coaching, coaching technologies, coaching principles, 
coaching session, goal, result, effectiveness. 
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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Найменування 
показників 

Галузь знань, 
спеціальність, 

спеціалізація, рівень 
вищої освіти 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

 
 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

 
Кількість кредитів 
– 4 

Галузь знань 
05 «Суспільні та 

поведінкові науки» 

Вибіркова 

Спеціальність 
053 «Психологія» 

 
Модулів – 2 

 

 
 

 
 
 

 

Рік підготовки: 
4 курс 

Рік підготовки:  
4 курс 

 
Змістових модулів 
– 2 

 

 
Семестр: 8-ий 

 
Семестр: 8-ий 
 

 
Загальна кількість 
годин – 120 

 
 

 
Лекції – 20 год. 

 
Лекції – 2 год. 

Практичні - 24 
год. 

Практичні – 10 
год. 

Тижневих 
годин для денної 
форми навчання: 
аудиторних – 4 
самостійної 
роботи студента 5 

 
Рівень вищої 

освіти: перший 
(бакалаврський)  

 

Самостійна 
робота –76 год. 

Самостійна 
робота – 108 
год. 

Форма контролю – залік 

Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 
для денної форми навчання - 36% до 64%; 
заочної форми навчання – 9 % до 91% 
 

2. МЕТА І ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ 
КОУЧІНГУ» 

Мета дисципліни «Основи коучінгу» -  ознайомлення студентів з теорією 
та практикою коучінгу, сприяння оволодіння ними основними інструментами 
коучінгу, розвиток таких компетенції: як рішення проблем, надання впливу, 
саморозвиток і розвиток клієнтів і т.д. 

Завдання дисципліни «Основи коучінгу»:  
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 сприяти формуванню у студентів цілісного уявлення про психологію 
коучінгу, етапи зародження та її розвитку;  

 розширення світоглядного і професійного горизонту в результаті 
ознайомлення з дисципліною коучінгу;  

 ознайомлення з основними поняттям «коучінг» і його форматами;  
 засвоєння студентами уявлення про існуючі сучасні техніки коучінгу 

для вирішення професійних завдань психолога;  
 набуття навичок практичного застосування технік коучінгу;  
 отримання навичок постановки цілей, тайм-менеджменту, 

стресменеджменту, самопрезентації та самопросування. 
Після вивчення дисципліни студент повинен знати:  

 основні теоретичні засади психології коучінгу;  
 основні терміни й поняття, історію розвитку даного напрямку у 

психології;  
 поняття про коучінг в різних сферах життя;  

 ключові відмінні ознаки коучінгу. 
Студент повинен уміти:  

 виділяти основні ознаки коучінгу;  
 застосовувати різні техніки коучінгу;  
 встановлювати емпатичний і довірчий контакт, здійснювати 

підтримку інших людей.  
 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Концептуальні засади коучінгу 
 

Тема 1. Історія зарубіжного і вітчизняного коучінгу 

План заняття 

1. Коучінг у психології: історія і сучасність.  
2. Особливості зарубіжного коучінгу.  
3. Вітчизняний коучінг.  
4. Сучасний розвиток коучінгу.  
5. Основні напрямки коучінгу. 

 

Тема 2. Етапи індивідуального коучінгу  
План заняття 

1. Технології коучінгу.  
2. Самокоучінг.  
3. Трансформаційний коучінг.  
4. Основні поняття та положення коучінгу. 
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Тема 3. Формулювання цілей коучінгу  
План заняття 

1. Поняття мети та цілі.  
2. Погляди вчених.  
3. Принципи формулювання цілей.  
4. Постановка задачі. 

 
Тема 4. Відносини «коуч-клієнт», раппорт, контакт 

План заняття 

1. Роль коуча у процесі консультування.  
2. Клієнти, їх особливості.  
3. Концепція ведення коучінгу.  
4. Відносини між коучем та клієнтом (веденим), рапорт 

 
Тема 5. Ефективні техніки коучінгу 

План заняття 

1. Постановка запитань у коучінговому процесі.  
2. Вивчення запиту та оцінка ресурсів клієнта.  
3. Типи коучінгових розмов.  
4. «Зона комфорту». 

 

Тема 6. Види коучінгу. Специфіка прояву та взаємодії  
План заняття 

1. Еxecutive coaching (коучінг для вищого менеджменту);  
2. leadership coaching (коучінг лідерства);  
3. Life Coaching (лайф-коучінг);  

4. Business-coaching (бізнес-коучінг);  

5. Carees coaching (коучінг кар’єри);  
6. OnJob-Coaching (коучінг на робочому місці).  
7. Особливості проведення та специфіка планування. 
 

Модуль 2 
Змістовий модуль 2. Психологічні особливості коучінгової сесії  

 

Тема 7. Професійні стандарти коучінгу 

План заняття 

1. Особистість коуча: професійні стандарти  
2. Поняття Міжнародної Федерації Коучінгу (ICF)  
3. Вивчення цінностей людини.  

4. Ключові компетенції коуча. 
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Тема 8. Оцінка ефективності коучінгу 

План заняття 

1. Розповсюджені помилки при постановці запитань.  
2. Роль емоцій під час коучінгового процесу.  
3. Мотивація до змін як основа коучінгового процесу.  
4. Допоміжні техніки у коучінговому процесі. 

 
Тема 9. Коучінг у різних видах діяльності  

План заняття 
1. Види діяльності.  
2. Роль коучінгу у різних видах діяльності.  
3. Моделі коучінгу.  
4. Феномен коучінгу.  
5. Поняття про Я-концепцію людини як оригінальний конструкт 

 
Тема 10. Внутрішні ресурси і мотивація людини. Робота з 

запереченнями, саботажем, опором клієнта. 

План заняття 

1. Загальне поняття про мотивацію людини.  
2. Погляди вчених на дане поняття.  
3. Основні принципи та поняття мотивації.  
4. Природа людини з точки зору А. Маслоу.  
5. Мобілізація внутрішніх ресурсів 

 

Тема 11. Коучінговий процес. Структура коуч-сесії  
План заняття 

1. Особливості коучінгового процесу  
2. Процедурні аспекти коучінгового процесу  
3. Постановка запитань у коучінговому процесі  
4. Клієнти коуча 

 
Тема 12. Основні технології коучінгу 

План заняття 
1.  Технології побудови ефективної комунікації у коучінговому 

процесі.  
2.  Методика формулювання запитань у коучінговому процесі.  
3.  Техніка «рівневого слухання» у коучінговій комунікації.  
4.  Метод шкалювання.  
5.  Техніка лінії часу. Техніки подолання сумнівів. Техніка «Колесо 

коучінгу».  
6.  Модель логічних рівнів, розроблена Робертом Ділтсом. 
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4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назви змістових 
модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усьог
о 
 

 

у тому числі усьог
о 

у тому числі 
л. п. лаб. інд. с.р. л. п. лаб. інд. с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Концептуальні засади коучінгу 

Тема 1. Історія 
зарубіжного і 
вітчизняного коучінгу 

10 2 2   6 10  1   9 

Тема 2. Етапи 
індивідуального 
коучінгу  

10 2 2   6 10  1   9 

Тема 3. 
Формулювання цілей 
коучінгу 

10 2 2   6 10  1   9 

Тема 4. Відносини 
«коуч-клієнт», 
раппорт, контакт 

8  2   6 10  1   9 

Тема 5. Ефективні 
техніки коучінгу 

11 2 2   7 9     9 

Тема 6. Види 
коучінгу. Специфіка 
прояву та взаємодії 

11 2 2   7 12 2 1   9 

Разом Змістовий 
модуль 1 

60 10 12   38 61 2 5   54 

Модуль 2 

Змістовий модуль 2. Психологічні особливості коучінгової сесії 
Тема 7. Професійні 
стандарти коучінгу 

10 2 2   6 10  1   9 

Тема 8. Оцінка 
ефективності коучінгу 

10 2 2   6 10  1   9 

Тема 9. Коучінг у 
різних видах діяльності 

10 2 2   6 10  1   9 
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Тема 10. Внутрішні 
ресурси і мотивація 
людини. Робота з 
запереченнями, 
саботажем, опором 
клієнта. 

10 2 2   6 10  1   9 

Тема 11. Коучінговий 
процес. Структура 
коуч-сесії. 

9  2   7 9     9 

Тема 12. Основні 
технології коучінгу 

11 2 2   7 10  1   9 

Разом Змістовий 
модуль 2 

60 10 12   38 59 2 5   50 

Всього 120 20 24   76 120 2 10   108 

 

5.ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ  ЗАНЯТЬ 
 

№ Назва теми К-сть годин 

Денна 
форма 

Заочна 
форма 

Модуль 1 
Змістовий модуль 1. Концептуальні засади коучінгу 

1 Тема 1. Історія зарубіжного і вітчизняного коучінгу 2 1 

2. Тема 2. Етапи індивідуального коучінгу  2 1 

3. Тема 3. Формулювання цілей коучінгу 2 1 

4. Тема 4. Відносини «коуч-клієнт» 2 1 

5. Тема 5. Ефективні техніки коучінгу 2  

6. Тема 6. Види коучінгу. Специфіка прояву та 
взаємодії 

2 1 

7. Тема 7. Професійні стандарти коучінгу 2 1 

Модуль 2 
Змістовий модуль 2. Психологічні особливості коучінгової сесії 

8. Тема 8. Оцінка ефективності коучінгу 2 1 

9. Тема 9. Коучінг у різних видах діяльності 2 1 

10. Тема 10. Внутрішні ресурси і мотивація людини. 
Робота з запереченнями, саботажем, опором клієнта 

2 1 

11 Тема 11. Коучінговий процес. Структура коуч-сесії. 2  

12 Тема 12. Основні технології коучінгу 2 1 

 Всього 24 10 
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6. САМОСТІЙНА РОБОТА 
 

№ Назва теми К-сть годин 

Денна 
форма 

Заочна 
форма 

Модуль 1 
Змістовий модуль 1. Концептуальні засади коучінгу 

1 Тема 1. Історія зарубіжного і вітчизняного коучінгу 6 9 

2. Тема 2. Етапи індивідуального коучінгу  6 9 

3. Тема 3. Формулювання цілей коучінгу 6 9 

4. Тема 4. Відносини «коуч-клієнт», раппорт, контакт 6 9 

5. Тема 5. Ефективні техніки коучінгу 7 9 

6 Тема 6. Види коучінгу. Специфіка прояву та 
взаємодії 

7 9 

7 Тема 7. Професійні стандарти коучінгу 6 9 

Модуль 2 
Змістовий модуль 2. Психологічні особливості коучінгової сесії 

8 Тема 8. Оцінка ефективності коучінгу 6 9 

9 Тема 9. Коучінг у різних видах діяльності 6 9 

10 Тема 10. Внутрішні ресурси і мотивація людини. 
Робота з запереченнями, саботажем, опором клієнта 

6 9 

11 Тема 11. Коучінговий процес 7 9 

12 Тема 12. Основні технології коучінгу 7 9 

 Всього 76 108 

 
7. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Науковими та методичними основами викладання дисципліни «Основи 
коучінгу» є системний підхід. Методологія вивчення дисципліни і оцінювання 
знань слухачів заснована на індивідуально-диференційованому навчанні. 

Контроль за рівнем засвоєнням знань здійснюється шляхом застосування 
різних форм опитування, написання контрольних робіт на семінарських 
заняттях, проведення модульного контролю, складання заліку.  

При виставленні оцінок (балів) враховуються, насамперед, знання, 
розуміння й уміння аналізувати конкретні ідеї. 

Під час вивчення дисципліни буде проводитись: 
Основними методами навчання є:  

1. лекції;  
2. практичні завдання; 
3. наукова робота; 
4. самостійна робота; 
5. ситуаційні завдання; 
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6. круглі столи. 
 

8. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Оцінювання результатів поточного контролю проводиться у розрахунку від 
0 до 100 балів. Основними методами оцінювання є:  

1. аналіз усних відповідей;  
2. виконання практичних завдань. 

Оцінювання виконання завдань здійснюється за такими критеріями (у % 
від кількості балів, виділених на завдання із заокругленими до цілого числа):  

0% - завдання не виконано; 
40% - завдання виконано частково, висновки не аргументовані і не 

конкретні, звіт підготовлено недбало; 
60% - завдання виконано повністю, висновки містять окремі недоліки, 

судження студента не достатньо аргументовані, звіт підготовлено з незначним 
відхиленням від вимог; 

80% - завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі несуттєві 
недоліки несистемного характеру ; 

100% - завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 
 

9. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 

Поточне тестування та самостійна робота 

Су
ма

 

Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2 

100 Т1 
Т
2 

Т
3 

Т
4 

Т
5 

Т
6 

М
К1 

Т 
7 

Т 
8 

Т9 
Т
10 

Т
11 

Т
12 

МК
2 

5 5 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 5 20 

 
 ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ 

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності  

Оцінка за національної шкалою 

для екзамену, 
курсового проекту 
(роботи), практики 

для заліку 

90-100 Відмінно  
 

зараховано 
82-89 Добре 

74-81 

64-73 Задовільно 

60-63 
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35-59 незадовільно з 
можливістю 
повторного 
складання 

не зараховано з 
можливістю 
повторного 
складання 

0-34 незадовільно з 
обов’язковим 

повторним 
вивченням 
дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим 

повторним 
вивченням 
дисципліни 

 
10. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 Оксентюк Н.В. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної 
роботи з навчальної дисципліни «Основи коучінгу» для студентів 
спеціальності 053 «Психологія» денної та заочної форми навчання. Рівне: 
НУВГП, 2020.   

 
11. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА: 

1. Архангельский Г. А. Тайм-драйв : Как успевать жить и работать / 
Глеб Архангельский. М. : Манн, Иванов и Фербер, 2005. 240 с.  

2. Аткинсон М. Достижение целей: Пошаговая система / Мэрилин 
Аткинсон, при участии Рае Т. Чоис ; пер. с англ. 2-е изд. М. : Альпина 
Паблишер, 2013. 281 с. (Серия «Трансформационный коучинг: Наука и 
искусство»).  

3. Аткинсон М. Наука и искусство коучинга: Внутренняя динамика / 
Мэрилин Аткинсон, Рае Т. Чоис ; пер. с англ. К. : Companion Group, 2009. 208 
с.  

4. Аткинсон М. Пошаговая система: Наука и искусство коучинга / 
Мэрилин Аткинсон, Рае Т. Чоис ; пер. с англ. К. : Companion Group, 2010. 256 
с.  

5. Верникова Н. Метафорические ассоциативные карты – 
универсальный инструмент для МАКсимальных результатов. Практическая  
психология / Ника Верникова. Винница : ЧП «ТД «Эдельвейс и К», 2014. 124 
с.  

6.Використання коучінгу в системі вищої освіти України / О. О. 
Нежинська, В. М. Тименко // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. праць 
Ун-ту менедж. освіти НАПН України ; редкол. : О. Л. Ануфрієва [та ін.] ; голов. 
ред. В. В. Олійник. К. : АТОПОЛ ГРУП, 2015. Вип. 15(28). С. 236–245. 

7. Коактивный коучинг. Учебник / Лаура Уитворт, Генри КимсиХаус, 
Фил Сэндал URL: www.lib.eliseeva.com.ua  

8.Коучінг та наставництво у підприємницькій діяльності / В. І. Павлов, 
О. Ю. Кушнірук URL: http://ena.lp.edu.ua:8080/ 

bitstream/ntb/13919/1/41_276280_Vis_727_Menegment.pdf  

http://ep3.nuwm.edu.ua/5994/
http://ep3.nuwm.edu.ua/5994/
http://ep3.nuwm.edu.ua/5994/
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9. Коучінг у діяльності практичного психолога системи освіти : 
спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми навчання в системі 
післядипломної педагогічної освіти / О. О. Нежинська, В. М. Тименко ; НАПН 
України, ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти». К., 2015.  44 с. 

10. Нежинська О. О. Н 43 Основи коучингу : навчальний посібник / О. 
О. Нежинська, В. М. Тименко. Київ ; Харків : ТОВ «ДІСА ПЛЮС», 2017. 220 
с. : іл. 

11. Управлінське лідерство: виклики сьогодення : колективна 
монографія ; за заг. ред. В. В. Толкованова. Хмельницький : ПП Мельник А. 
А., 2013. 600 с.  

12. Феррис Т. Как работать по 4 часа в неделю и при этом не торчать в 
офисе «от звонка до звонка», жить где угодно и богатеть / Т. Феррис ; пер. с 
англ. У. Сапцина. М. : Добрая книга, 2014. 424 с 

 
ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА: 

1.Дауни М. Эффективный коучинг: уроки коуча коучей. М.: Добрая 
книга. 288 с. URL: https://marketing.wikireading.ru/38200  

2. Котовська І. Коучинг як новий метод управління персоналом 
Соціально-економічні проблеми і держава. 2016. Вип. 1 (14). С. 178-184.  URL: 
http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2016/16kivhrm.pdf.  

3. Ключевые компетенции ICF для разных уровней сертификации 
коучей URL: http://54erfolg.ru/assets/files/Klyuchevie-kompetenciikoucha.pdf  

4. Томашек Н. Системный коучинг. Целеоринтированный подход в 
консультировании / Пер. с нем. – Х.: Изд-во Гуманитарный центр, 2008.  176 с  

5. Рыбкин И., Падар Э. Системно-интегративный коучинг: Концепты, 
технологии, программы. М.: Институт общегуманитарных исследований, 
2009. 448 с. URL: www.koob.ru/rybkin  

6. Шмітт Ерік Емманюель «Оскар і рожева пані». URL: 
https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=8504  

 

12. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 
 

1. Національна бібліотека ім.В.І.Вернадського / [Електронний ресурс] – 
Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ 
2. Обласна наукова бібліотека (м.Рівне, майдан Короленка,6 / [Електронний 
ресурс] – Режим доступу: http://www.libr.rv.ua/ 

3. Рівненська централізована бібліотечна система ( м.Рівне, вул. 
Київська,44)/ [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.cbc.rv.ua/ 
4. Наукова бібліотека НУВГП (м.Рівне, вул. Олекси Новака, 75) / 
[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka 
(інформаційні ресурси у цифровому репозиторії) 

https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=8504
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.libr.rv.ua/
http://www.cbc.rv.ua/
http://nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka
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5. Кабінет Міністрів України /  [Електронний ресурс]  - Режим доступу: 
http://www.kmu.gov.ua/ 
6. Законодавство України   / [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://www.rada.kiev.ua/ 
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