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Навчально-методичну розробку присвячено висвітленню сутності й
особливостей коучингу та місцю коучингу в діяльності практичного психолога
системи освіти в умовах очно-дистанційної форми післядипломної педагогічної
освіти.
Розробка містить навчально-тематичний план, програмний зміст,
інформаційні матеріали для спецкурсу, а також завдання для самостійної роботи,
питання для самоконтролю й список використаної та рекомендованої літератури.
Призначено практичним психологам закладів освіти, керівним та
педагогічним кадрам інститутів післядипломної педагогічної освіти,
педагогічним працівникам навчальних закладів різних рівнів, а також усім, хто
цікавиться коучингом, саморозвитком, мобілізацією власних ресурсів,
розширенням можливостей, досягненням поставленої мети.
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ВСТУП

Підвищення ефективності діяльності психологічної служби системи освіти
можливе за умови постійного розвитку та самовдосконалення особистості
психолога-професіонала, який якісно і творчо реалізує професійні функції,
створює психолого-педагогічні умови, що забезпечують розвиток кожної
особистості та власний саморозвиток, сприяє психологічній підтримці й
допомагає у розв’язанні проблем особистого та професійного характеру, аналізує
ситуації та володіє засобами й інструментами, необхідними для реалізації
поставлених перед ним завдань, тримає «руку на пульсі» інновацій в освіті та
використовує сучасні технології тощо. Означені аспекти є складовими
навчально-виховного процесу, які лежать в основі психологічного здоров’я та
гармонійного функціонування особистості кожного учасника навчального
процесу.
Необхідною умовою цього процесу є використання різноманітних методів
розвитку працівників закладу освіти. Коучинг – це сучасна технологія, яка
дозволяє якісно та швидко визначити проблеми та шляхи їх вирішення, це
допомога у розкритті власного потенціалу особистості, що є одним з
найважливіших завдань системи освіти та запитів сьогодення.
В зв’язку з цим особливо значущим є застосування коучингу та
використання коучингових технологій в діяльності практичного психолога
системи освіти. Використовуючи такі технології та інструменти декілька
правильних запитань здатні замінити семінари, тренінги, тривалі вказівки тощо.
Слід відмітити, що мета тут сфокусована на розвиток супроводу і мотивування
як себе, так і своїх співробітників, створення залученості, лояльності членів
команди освітньої організації, вільний обмін власними позиціями, думками в
колективі, розбудова штату творчих та ініціативних співробітників для яких
особистісний

розвиток

стоїть

на

першому

місці,

ефективної,

конкурентоспроможної, результативної та продуктивної діяльності закладу
освіти загалом.

Це зумовлює необхідність підготовки практичних психологів до
отримання нових знань, відповідних вмінь і навичок щодо застосування
коучингу та коучингових інструментів у власній професійній діяльності. Саме
тому, в рамках підвищення кваліфікації за очно-дистанційною формою навчання
в системі післядипломної педагогічної освіти нами був розроблений даний
спецкурс.
Мета спецкурсу полягає у висвітленні базових технологій коучингу в
діяльності практичного психолога системи освіти.
В результаті опанування змісту даного спецкурсу слухачі – практичні
психологи системи освіти отримають знання щодо сутності та особливостей
коучингу; усвідомлять значущість коучингу та важливість його застосування у
професійній діяльності; розвинуть вміння аналізувати та визначати різноманітні
ситуації під час професійної діяльності, які потребують використання коучингпідходу для ефективного їх вирішення, користуватися технологіями та
інструментами коучингу.
Спецкурс розрахований на 12 годин, 8 з яких реалізуються у формі дискусії
та елементів тренінгу на очному етапі навчання, а 4 – через самостійну роботу на
дистанційному етапі.
За потреби кількість годин може бути змінена.
Основу інформаційно-методичних матеріалів спецкурсу складають досвід
та авторські розробки (результати досліджень та викладацько-тренерської
роботи).
Колектив авторів,
сертифікованих коучів рівню ACC, акредитованих
Міжнародною Федерацією Коучингу (ICF)
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ЗМІСТ СПЕЦКУРСУ
Тема 1. Сутність коучингу (лекція)
Мета: актуалізація розуміння сутності та особливостей коучингу,
усвідомлення важливості застосування коучингу в професійній діяльності
практичних психологів системи освіти.
Питання для обговорення
1. Поняття «коучинг» та «коуч»: сутність та особливості.
2. Основні види коучингу.
3. Роль коучингу в професійній діяльності практичного психолога системи
освіти.
Література : [12; 4; 7; 10–21; 23–24].
Тема 2. Базові технології коучингу та їх використання в діяльності
практичного психолога системи освіти (елементи тренінгу)
Мета тренінгу: розвиток умінь і навичок практичних психологів системи
освіти аналізувати та визначати різноманітні ситуації під час професійної

діяльності, які потребують використання коучинг-підходу для ефективного їх
вирішення, використовувати технології та інструменти коучингу.
Завдання тренінгу:
1. Оволодіння практичними психологами системи освіти базовими
технологіями коучингу.
2. Сприяння розвитку здатності до мобілізації власних ресурсів,
розширення можливостей, досягнення поставленої мети і таким чином
вдосконалення власної діяльності.
3. Оволодіння практичними психологами системи освіти вміннями й
навичками використовувати набуті знання у професійній діяльності.
Вступ до тренінгу:
 Мультимедійна презентація: «Що ми сьогодні будемо робити?»
(визначення мети і завдань тренінгу);
 Вивчення очікувань слухачів: «Які сьогодні очікування від тренінгового
заняття?» (заповнення індивідуальних робочих карток з наступним груповим
обговоренням);
 Групове обговорення теми: «Як ми будемо організовувати свою
роботу?» (обговорення організаційних моментів – часу роботи, перерв, правил
взаємодії учасників тощо).
Етап 1 (підготовчий). Актуалізація розуміння сутності та особливостей
коучингу:
 Криголам: «Мої позитивні риси...»;
 Метод незавершених речень (з подальшим груповим обговоренням):
«Коучинг – це…», «Коучинг орієнтований…»;
 Криголам: «Ви не повірите, але я … »;
 Актуалізація опорних знань з теми (див. інформаційно-методичні
матеріали).
Етап 2 (діагностичний). Визначення вихідного рівня знань про коучинг,
усвідомлення важливості застосування коучингу в професійній діяльності
практичних психологів системи освіти:

 Метод незавершених речень (з подальшим груповим обговоренням): «Як
і чим, на вашу думку, відрізняється консультування коуча та практичного
психолога?...», «У коучинговому процесі розвиваються…».
 Психологічний практикум: методика «Колесо життя» (Білл Рейн) – див.
інформаційно-методичні матеріали.
Етап 3 (праксеологічний). Розвиток здатності до мобілізації власних
ресурсів,

розширення

можливостей,

досягнення

поставленої

мети

практичних психологів системи освіти:
 Психологічний практикум: методика «Колесо життя» (Білл Рейн) – див.
інформаційно-методичні матеріали;
 Психологічний

практикум:

технологія

«Модель

GROW»

(Грехем Александер, Алан Файн, Джон Уітмор) – див. інформаційно-методичні
матеріали;
 Психологічний практикум: методика «Стратегія Уолта Діснея» (див.
інформаційно-методичні матеріали);
 Психологічний практикум: технологія «Піраміда Р. Ділтса»* (див.
інформаційно-методичні матеріали);
 Психологічний практикум: техніка «SMART» (див. інформаційнометодичні матеріали);
 Психологічний

практикум:

технологія

«Модель

SWOT»

(див.

інформаційно-методичні матеріали);
 Психологічний практикум: техніка «Піраміда продуктивності» * (див.
інформаційно-методичні матеріали);
 Психологічний практикум: вправа «Визначення успіху», «Уявлення про
досягнення», «Зусилля та результати», «Сильні сторони в житті», «7 питань» (див.
інформаційно-методичні матеріали);
 Індивідуальна

/

групова

робота:

завдання

«Розробка

програми

«Можливості застосування коучингу в діяльності практичного психолога» (див.
інформаційно-методичні матеріали);
 Аналіз проблемних ситуацій: аналізуються проблемні ситуації у
професійній діяльності, вирішення яких потребують застосування коучингу.

Примітка. Методики, позначені *, залежно від ресурсів часу можуть
виноситися (після відповідних консультацій) для самостійного опрацювання на
дистанційному етапі навчання.
Етап 4 (акмеологічний). Закріплення і розвиток конструктивних
особистісних новоутворень практичних психологів системи освіти:
Здійснюється через виконання спеціальних завдань для самостійної роботи
на дистанційному етапі навчання.
Заключна частина тренінгу:
 Рефлексивний аналіз: «Що дав мені тренінг?»;
 Анкетне опитування : «Оцінка ефективності тренінгу»;
 Побажання учасників один одному позитивних рис особистості, що
забезпечують можливість конструктивно діяти в напружених умовах
сьогодення.
Література : [3; 5–9; 18–20; 21–22; 25–26].

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Завдання 1 (Coaching Up the Tube).
Пригадайте власну історію, яка була у Вашому житті, на Вашу думку,
поразкою. Дайте собі відповідь на такі запитання:
Чому навчив Вас цей досвід?
Чого би Ви зробили менше?
Щоб Ви зробили більше цього разу?
Як би Ви тепер змінили своє відношення до цієї ситуації?
Як би Ви використали отриманий досвід в сьогоднішній ситуації?
Яким би символом Ви могли описати цю ситуацію?
Яке значення має для Вас цей символ?
Завдання 2.
Подумайте про свою заповітну мрію. Дайте собі відповідь на такі
запитання:
Чим Ви ризикуєте, якщо почнете діяти?

Які цінності придбаєте, якщо досягнете того, про що мрієте?
Що є у Вас унікального, що дозволить Вам реалізувати свою мрію?
Завдання 3.
Дайте собі відповідь на наступні запитання:
Що Вам вдалося в цьому році в професійній діяльності?
Що Вам не вдалося в цьому році в професійній діяльності?
Що би Ви хотіли додати в своє життя в наступному році?

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
1. Що таке коучинг?
2. Які існують види коучингу?
3. Які основні базові технології коучингу?
4. Як і чим відрізняється коуч від психолога?
5. Розкрити поняття «зона комфорту».
6. Що таке «ефект люстерка» у коучингу?
7. В яких випадках потрібно застосовувати коучинг?
8. В яких випадках не повинен використовуватися коучинг?
9. На які стандарти і компетенції спирається коучинг?
10.

Чи може коуч перенаправити свого клієнта до іншого спеціаліста і в

яких випадках?
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