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The article deals with the essence of pedagogical coaching as a technology of professional development of personality in the system 
of advanced training, namely as a productive and rational means of organizing training in the current system. A new concept from 
etymological analysis to new meanings that have become entrenched in the field of education is considered. It is substantiated that 
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and, as a consequence, conscious training in further training courses for teachers. Emphasis is placed on the development of coaching 
competence of the teacher in the intertest period. Coaching technology is considered as an innovative means of developing self-
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technology are outlined. The advantages of the organization of professional training of specialists in the system of further training on the 
basis of coaching technology are determined.
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А Розкрито сутність педагогічного коучингу як технології професійного розвитку особистості в системі підвищення 
кваліфікації, а саме як продуктивного та раціонального засобу організації навчання в чинній системі. Розглянуто нове 
поняття від етимологічного аналізу до нових значень, що закріпилися у сфері освіти. Обґрунтовано, що педагогічний 
коучинг повинен посісти гідне місце серед інших інноваційних технологій як ефективний засіб підвищення мотивації і, як 
наслідок, свідомого навчання на курсах підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Закцентовано увагу на розви-
ток коучингової компетентності педагога у міжатестаційний період. Коучингову технологію розглянуто в якості інно-
ваційного засобу розвитку самоосвітньої та професійної компетентності педагогічних працівників. Окреслено типовий 
алгоритм, принципи і методи реалізації коучингової технології. Визначено переваги організації професійної підготовки 
фахівців у системі підвищення кваліфікації на основі коучингової технології.
Ключові слова: коучинг; педагогічний коучинг; коучингова компетентність; коучинговий підхід; технологія професійно-
го розвитку особистості; педагог-коуч 
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Актуальність проблеми. Одним із інноваційних підхо-
дів професійного розвитку вчителя є коучинговий, який, 
на наш погляд, відповідає сучасним вимогам української 
освіти. Необхідність запровадження педагогічного коу-
чингу як технології в закладах післядипломної педагогіч-
ної освіти викликана такими обставинами: складністю зав- 
дань, які стоять нині перед педагогічними працівниками 
закладів післядипломної педагогічної освіти; динамічні-
стю й різноманітністю завдань, які неможливо розв’язати 
традиційними способами; високою конкуренцією на рин-
ку освітніх послуг між різними закладами освіти, що по-
требують створення нових освітніх програм, зміни кон-
тексту навчального матеріалу, підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників.

Аналіз попередніх публікацій. Провідні західні вче-
ні-теоретики і практики (М. Аткінсон, Т. Голві, А. Браун,  
М. Дауні, Дж. Джеймсон, К. Дуглас, М. Емітер, С. Кові, К. Ко-
лет, Л. Уітворт, Дж. Уітмор, Р. Хадсон та ін.) обґрунтували  
науково-теоретичні засади використання коучингу як 
чинника розкриття потенціалу особистості в різноманіт-
них галузях суспільного життя – спорті, бізнесі, менедж-
менті, освіті, психології тощо. 

Низка дослідників дотримується думки, що коучинг – це 
ефективна технологія формування самоосвітньої компе-
тентності студента (Н. Горук [8]); надання освітніх послуг 
(М. Коновальчук [9]); інноваційна технологія професійної 
підготовки фахівців (Г. Кузан, Н. Гордієнко [10]); педагогіч-
на технологія студентоцентричного навчання (Г. Поберез-
ська [14]) тощо.

У науково-педагогічній літературі зустрічаємо низку 
публікацій про: філософію педагогічного коучингу (І. Го-
ліяд, Т. Чернова [7]); педагогічний коучинг як технологію 
професійного розвитку керівника позашкільної освіти  
(О. Відлацька [5]); педагогічний коучинг у діяльності вчи-
теля в контексті реалізації Концепції «Нова українська 
школа» (О. Петренко [13]); педагогічний коучинг як іннова-
ційну технологію науково-методичного супроводу профе-
сійно-особистісного розвитку вчителя в системі післядип-
ломної освіти (В. Сидоренко [16]), педагогічний коучинг у 
підготовці студентів-психологів (Ю. Сурмяк, Л. Кудрик [18]); 
педагогічний коучинг у сучасному освітньому закладі  
(А. Фарина, Г. Єрко, О. Галан, І. Ковальчук, О. Казмірчук,  
О. Курчаба [21]); педагогічний коучинг у розвитку управ-
лінської компетентності керівників професійно-технічних 
навчальних закладів (Т. Чернова [23]).

Однак поза увагою науковців є проблема професійного 
розвитку особистості в системі підвищення кваліфікації 
на засадах педагогічного коучингу. У науково-методичній 
літературі не досить повно визначено істотні характери-
стики професійного розвитку педагогічних працівниківі у 
міжатестаційний період, замало описано психолого-педа-
гогічні засоби розвитку їхньої професійної компетентності. 

Метою статті є застосування педагогічного коу- 
чингу як технології професійного розвитку слухачів 

курсів підвищення кваліфікації педагогічних праців-
ників, забезпечення на цій основі їхньої конкуренто-
спроможності відповідно до найкращих вітчизняних  
традицій.

Викладення основного матеріалу. Поряд із розмаїт-
тям означених та інших трактувань коучингу важливим 
орієнтиром для розуміння його сутності вважаємо інте-
гроване консолідоване визначення Міжнародної Феде-
рації Коучингу (International Coach Federation – ICF), яка 
відіграє провідну роль у розробленні теорії та практики 
цього феномену. В її базовому документі – «Етичному 
кодексі коучингу» – він визначається як збудований за 
принципами партнерства процес, що стимулює мислен-
ня і творчість особи та надихає її на максимальне роз-
криття особистісного і професійного потенціалу. Процес 
коучингу передбачає постійні професійні взаємини, які 
допомагають досягати значущих результатів у кар’єрі, 
особистому і громадському житті, поглиблювати знання, 
покращувати особистісний коефіцієнт корисної дії та під-
вищувати якість життя загалом [24]. 

Висвітлюючи феномен коучингу з різних позицій теорії і 
практики педагогіки, українські автори не завжди увираз-
нюють його стрижневі засади і концептуальні основи. При 
цьому поширені твердження на кшталт того, що коучинг 
«перекочував в освіту з бізнесу і менеджменту», або його 
розуміння (чи ототожнення) з освітньою технологією. На-
справді західні фахівці налічують близько десяти базових 
різновидів коучингу: коучинг лідерства (супровід і моти-
вація працівників); лайф-коучинг (планування життя, до-
сягнення особистих цілей); кар’єрний або професійний 
коучинг (охоплює процес від пошуку роботи до визна-
чення цілей і планування шляхів їхнього досягнення); ад-
міністративний коучинг; бізнес-коучинг; коучинг спорту; 
сімейний коучинг; коучинг особистої ефективності тощо. 
Із-поміж них як окремий різновид виокремлюється освіт-
ній коучинг («educoaching»), який активно застосовується 
не лише у вищій школі, а й освіті дорослих, неформаль-
ному навчанні, в системі професійної перепідготовки на 
підприємствах та підвищенні кваліфікації за різними освіт-
німи програмами тощо [15, с. 10].

У свою чергу Т. Боровою визначено основні принципи 
освітнього коучингу: гуманістичний, безперервної освіти, 
партнерства, оптимістичний погляд на людину, принцип 
унікальності людини, принцип адаптивності, принцип по-
стійного підвищення компетенції, принцип моніторингу, 
принцип кооперації, принцип спільного прогнозування 
подальшого розвитку за аналізом результату та принцип 
відкритості [4, с. 14].

Формування коучингової компетентності педагогічних 
працівників гальмується відсутністю науково-обґрунтова-
ної методичної системи узгодження цілей, змісту, методів, 
форм, технологій і засобів їхнього професійно-педагогіч-
ного вдосконалення, самовдосконалення і саморозвитку 
в міжатестаційний період. Така ситуація призводить до 
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недостатньої сформованості в учнів інноваційних знань 
і здатностей для вирішення конкретних навчальних зав-
дань. Це негативно позначається на якості педагогічної 
діяльності працівників закладу освіти та розкритті потен-
ціалу суб’єкта освітнього процесу. 

Отже, спостерігається зародження ери коучингу (англ. 
to coach – тренувати, навчати, спрямовувати, підказувати, 
наділяти фактами), а також широке використання таких 
термінів: коуч (англ. coach) – тренер, наставник; коучинг 
(англ. coaching) – тренування, репетиторство, підготовка, і 
чимало осіб уже починають це розуміти). 

Сутність коучингу полягає не стільки в тому, як це робить-
ся, скільки в тому, що саме робиться. Успішність коучингу 
зумовлена взаємною підтримкою коуча та його підопіч- 
ним, а також засобами і стилем спілкування, що ними ви-
користовується. 

О. Нежинська, В. Тименко підкреслюють, що особливість 
міждисциплінарного характеру коучингу полягає в тому, 
що, запозичивши чимало ідей з філософії, психології, ін-
ших галузей знань, він «перенаправив» їх у сфери бізнесу, 
менеджменту, управління, освіти тощо. Тому існує тенден-
ція ототожнення понять «коуч», «тренер», «консультант», 
«експерт», навіть «психолог» і «терапевт» тощо. Утім нау-
ковці застерігають від такого підходу, демонструючи їхні 
відмінності [11, с. 12]. 

За Т. Степикіною, високопрофесійний учитель-коуч – це 
людина освічена, з достатнім життєвим досвідом, емоцій-
но компетентна. Її вирізняють здатність до самоорганіза-
ції, лідерські якості, вміння мотивувати учнів, вселяючи в 
нього впевненість і готовність до реалізації планів. Учите-
лі, котрі володіють навичками коучингу, дійсно змінюють 
життя учнів на краще [17, с. 89]. 

Крім того, факти, що засвоюються учнем, походять від 
нього самого, а не від коуча-вчителя, роль якого лише сти-
мулювати пізнавальну діяльність учня. Тому, безумовно, 
кінцевою метою процесу коучингу є підвищення ефектив-
ності виконання навчального завдання.

І. Голіяд, Т. Чернова [6] вдало розкрили важливість фор-
мування та розвитку коучингової компетентності, особ-
ливостей коучингового підходу у професійній діяльності 
педагога та розкритті потенціалу учня освітнього закладу, 
а також конкретизували поняття «педагогічний коучинг», 
«коучингова компетентність», «суб’єкт освітнього проце-
су», «коучингові компетенції». 

С. Хмельницька, розглядаючи коучинг як сучасну тех-
нологію підвищення ефективності навчального процесу, 
стверджує, що важливими умовами формування особи-
стості вихованця у процесі застосування технології коу-
чингу є професійна компетентність викладача і свідоме, 
мотивоване, відповідальне ставлення студента. Ця осо-
бистісно-орієнтована технологія сприяє формуванню са-
моосвітньої компетентності особистості, оскільки тренує 
здатність ефективно діяти і навчатися, усвідомлювати від-
повідальність, розвиває навички самостійної пізнаваль-

ної діяльності, самоуправління і ефективного менедж-
менту траєкторії власного індивідуального розвитку  
[22, с. 318]. 

Саме коучинг-технології дають змогу перетворити зви-
чайне навчання на цікавий, творчий процес, спроможний 
не лише задовольнити будь-які потреби сучасних учнів, а 
й повною мірою розкрити творчий потенціал кожної осо-
бистості, яка бере участь в освітньому процесі. 

У цьому напрямі В. Ушмаровою розроблено й апробо-
вано методику повного циклу коучингу як інноваційної 
технології формування готовності вчителів початкової 
школи до роботи з обдарованими учнями на етапі після-
дипломної педагогічної освіти, створено програму інди-
відуальних і групових коуч-сесій, авторські анкети для 
моніторингу результатів коуч-сесії, започаткували діяль-
ність Школи коучів. За результатами моніторингу вико-
ристання методики повного циклу коучингу в підготовці 
вчителів початкової школи до роботи з обдарованими 
учнями сприяє усвідомленню вчителями своїх професій-
них і особистих переваг, сильних сторін; визначенню ін-
дивідуальних мотивувальних факторів для підвищення 
ефективності роботи з обдарованими учнями; підвищен-
ню персональної задоволеності навчально-виховною, 
розвивальною, дослідницькою та інноваційною роботою; 
чіткішому усвідомленню цілей і завдань, які постають пе-
ред учителями щодо роботи з обдарованими учнями; ви-
робленню ефективніших рішень у роботі з обдарованими 
учнями; пошуку та ефективному використанню нових не-
задіяних ресурсів тощо [20, с. 246].

Педагогічний коучинг – одна з ефективних технологій 
упровадження Концепції «Нова українська школа» [12], 
позаяк у коучингових технологіях основою є педагог-коуч 
і учень, які спільно визначають цілі й методи їх досягнення, 
відповідають за результати дій, що сприяє вдосконаленню 
навчальної діяльності. Вважаємо, що впровадження тех-
нологій педагогічного коучингу сприятиме забезпеченню 
ефективності всіх видів навчальної діяльності, а саме: гру-
пової роботи, рольових ігор, експерименту, спостережен-
ня, проєктів тощо. 

За В. Сидоренком, основними завданнями реалізації пе-
дагогічного коучингу в системі післядипломної освіти є: 

– створити єдиний диференційований акмеологічний 
освітній простір для неперервного розвитку педагогічної 
майстерності вчителя за індивідуальними освітніми траєк- 
торіями для забезпечення мобільності, конкурентоздат-
ності педагогічних працівників у процесі підвищення 
кваліфікації та гнучкості їх підготовки, ураховуючи швид-
козмінні вимоги національного та міжнародного ринків 
праці; 

– забезпечити інноваційний науково-методичний, пси-
хологопедагогічний, інформаційно-комунікаційний су-
провід, висококваліфіковані індивідуальні тренування 
педагогічних працівників для неперервного розвитку їх 
педагогічної майстерності, мобілізації потенційних внут-
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рішніх ресурсів, суб’єктної творчої активності, вироблен-
ня педагогічної дії нової якості; 

– упровадити в систему курсової і післякурсової під-
готовки педагогічних працівників як єдиного міжатеста-
ційного циклу диференційовані, багатоваріантні, дивер-
сифіковані за профілем програми, моделі, форми освіти 
дорослих з урахуванням фахових запитів, індивідуальних 
потреб, компетентнісного (професійного, особистісного, 
соціального) досвіду фахівців; 

– стимулювати учасників навчального процесу з метою 
досягнення високої якості педагогічної освіти, формуван-
ня сталої акмеологічної позиції, здатності до виконання 
нових професійних ролей і функцій, упровадження освіт-
ніх інновацій у навчально-виховний процес тощо; 

– готувати конкурентоспроможного на ринку освітніх 
послуг учителя-майстра, акмепрофесіонала, здатного до 
успішного вирішення завдань освітньої галузі, акме-орієн- 
тованого самовдосконалення і самореалізації, розвитку 
педагогічної майстерності протягом життя; 

– унормувати порядок надання можливості педагогіч-
ним працівникам отримати професійні кваліфікації відпо-
відно до ринку праці, сформувати і вдосконалити профе-
сійно значущі компетентності [16, c. 18].

За Т. Черновою, педагогічний коучинг має особливості, 
що забезпечують його ефективність: здійснювана в рам-
ках коучингових процедур взаємодія є розвивальною і 
виконує стимулювальну й підтримувальну функції. Стиму-
лювальна функція полягає в активізації процесу пізнання 
і самопізнання, накопиченні досвіду пізнання себе у кон-
тексті професійної діяльності. Підтримувальна функція за-
безпечує супровід педагогічного працівника в розвитку 
професійної компетентності; кожне проведене заняття в 
рамках педагогічного коучингу включає три компонен-
ти: початок заняття, основна частина заняття, підведення 
підсумків заняття. Початок заняття передбачає рефлек-
сію досвіду, отриманого на попередньому занятті; узгод- 
ження цілей і завдань заняття, а також використання 
вправ, спрямованих на створення сприятливої емоційної 
атмосфери й установку на активну діяльність. Зміст основ-
ної частини заняття визначається цілями і завданнями 
конкретної теми. У процесі підведення підсумків вивчен-
ня теми аналізується ступінь досягнення поставлених зав- 
дань; обговорюється перспектива наступного заняття. 
Заняття побудовані так, що припускають, поряд із роз-
глядом певного змісту, обговорення ціннісних засад про-
фесійної діяльності, актуальності й значущості професії на 
сучасному етапі розвитку суспільства; модульний підхід 
до організації структури змісту педагогічного коучингу, 
який дає змогу: розробити системну модель презентації 
змісту програми із урахуванням цілісності та автоном-
ності її структурних одиниць, забезпечити усвідомлений 
характер засвоєння інформації як на рівні мети, так і на 
рівні завдань, створити систему міжособистісної психо-
лого-педагогічної взаємодії, засновану на інтеграції про-

цесу навчання, самостійної роботи в контексті програми 
навчальних дій [23, с. 254].

Нам імпонує визначення коучингу Л. Уітворт, Г. Кімсі- 
Хаус, Ф. Сандал, які вважають, що коучинг – це свідомо 
створені партнерські стосунки, спрямовані на допомогу 
людині самореалізуватися, ефективно діяти і навчатися 
новому впродовж усього життя [19]. 

Тому особливою є місія тренера-коучера, а саме допо-
мога людині розвиватися і бути готовою до змін, він стає 
своєрідним транспортним засобом, що допомагає осо-
бистості перейти, «переїхати» на вищий щабель розвитку.

Одним із важливих є факт наявності сертифікатів у 
тренерів-коучерів, що надає додаткову гарантію якості 
послуг і дозволяє орієнтуватися у тому, наскільки досвід-
чений коуч. Тому нікого не здивуєш тим, що працівники, 
наприклад, нашого Полтавського обласного інституту  
післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроград-
ського (ПОІППО) постійно навчаються на тренінгах. Дій-
сно, здатність навчатися швидше за інших, у наші дні є 
найважливішою конкурентною перевагою. 

Наприклад, викладачі кафедри педагогічної майстер-
ності та інклюзивної освіти ПОІППО є національними 
тренерами-коучерами для підвищення кваліфікації педа-
гогічних працівників, які є асистентами вчителів закладів 
загальної середньої освіти з інклюзивним навчанням та 
(або) фахівцями інклюзивно-ресурсних центрів відповід-
но до Концепції «Нова українська школа» (наказ МОН від 
27.11.2018 №1305). Методисти ПОІППО брали участь у се-
мінарі-тренінгу «НУШ: реалізація компетентнісного підхо-
ду у початковій школі (за науково-педагогічним проєктом 
«Інтелект України»). Зазначений проєкт започатковано 
МОН України для впровадження у закладах загальної се-
редньої освіти у 2016–2022 рр. Також брали участь у реф-
реш-тренінгу для регіональних координаторів і майстер-
тренерів проекту DOCCU тощо [3]. 

На наш погляд, тренінг як метод навчання дорослих 
набуває все більшого поширення. Організація і прове-
дення тренінгів – складна і трудомістка робота, яку може 
правильно побудувати команда тренерів-професіоналів 
закладів післядипломної освіти, яка зацікавлена у прове-
денні різних тренінгів, що сприятимуть підвищенню ква-
ліфікації педагогічних працівників, їхньому професійно-
му зростанню та розвитку професійної компетентності у  
міжатестаційний період. Наприклад, кафедра педагогіч-
ної майстерності та інклюзивної світи ПОІППО успішно 
проводить тренінг-курси підвищення кваліфікації «Прин-
ципи розвитку інноваційної діяльності педагогічного ко-
лективу» для педагогічних працівників окремого закладу 
освіти на їхній базі [1; 2; 3]. 

Вважаємо, що тренінг-курси – це педагогічний коучинг, 
який є процесом співпраці і спрямований на сприяння 
саморозвитку особистості шляхом осмислення власної 
діяльності, рефлексивного застосування знань і вмінь До-
тримуємося думки, що використання педагогічного коу-
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чингу є важливою дією формування та розвитку професій-
ної компетентності педагога. Коучингова компетентність 
дозволяє йому розвивати уявлення про себе як суб’єкта 
професійної діяльності, формувати потребу у професійно-
му самовдосконаленні впродовж життя. 

Висновки. Отже, педагогічний коучинг – це ефективний 
феномен освітнього процесу, побудований на вмотивова-
ній  узаємодії. При цьому педагог-коуч створює спеціальні 
умови, спрямовані на розкриття особистісного потенціа-
лу учня, студента з метою досягнення ним значних для 
нього цілей в оптимальні терміни, в окресленій освітній 
галузі. Використання педагогічного коучингу є одним із 
можливих напрямів розвитку професійної компетент-
ності фахівців, що дає їм змогу не тільки вдосконалювати 
власну професійну діяльність, а й розвивати уявлення про 
себе як суб’єкта професійної діяльності, формувати по-
требу у професійному самовдосконаленні впродовж жит-
тя, досконало вести соціальний діалог, сприяти розвитку 
соціального партнерства. 

Перспективним було б дослідити методологічні прин-
ципи застосування педагогічного коучингу в інститу-
тах післядипломної педагогічної освіти. Теоретичний 
аналіз і практичне розроблення таких принципів зро-
били б коучинг-технологію доступнішою в освітньому  
контексті. 
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