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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за 

формами навчання 

денна  

Вид дисципліни  обов’язкова 

Мова викладання, навчання та оцінювання українська 

Загальний обсяг кредитів / годин 4/120 

Курс 3  

Семестр 6  

Кількість змістових модулів з розподілом:  4 

Обсяг кредитів 4  

Обсяг годин, в тому числі: 120  

Аудиторні 56  

Модульний контроль 8  

Семестровий контроль   

Самостійна робота 56  

Форма семестрового контролю залік  

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета курсу – розкрити особливості коучингових технологій, що 

сприятиме вирішенню практико-орієнтованих проблем у сфері 

психологічного супроводу особистості та організації. 

Завдання курсу:  

 опанування знань про психологічні закономірності роботи коуча по 

досягненню чітко поставленої мети у сфері професійної діяльності, 

особистого життя або саморозвитку;  

 структурування алгоритмів цілепокладання, прийняття рішень, 

планування чи мотивації за допомогою методик і технологій коучингу; 

 розкриття творчого потенціалу студента для доступу до ідей, що 

відкривають інноваційні можливості; 

 формування загальнокультурних та фахових компетентностей. 

 

3. Результати навчання за дисципліною 

Відповідно до Освітньо-професійної програми 053.00.03 «Психологія 

бізнесу та управління» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти зі 

спеціальності 053 Психологія, дисципліна «Коучинг» забезпечує формування 

таких загальних та фахових компетентностей: 

 ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

 ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

 ЗК3. Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

 ЗК4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 
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 ЗК5. Здатність бути критичним і самокритичним. 

 ЗК7. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

 ЗК8. Навички міжособистісної взаємодії. 

 СК 1 Здатність оперувати категоріально-понятійним апаратом 

психології. 

 СК 2 Здатність до ретроспективного аналізу вітчизняного та 

зарубіжного досвіду розуміння природи виникнення, функціонування 

та розвитку психічних явищ. 

 СК 3. Здатність до розуміння природи поведінки, діяльності та вчинків. 

 СК5. Здатність використовувати валідний і надійний 

психодіагностичний інструментарій. 

 СК7. Здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, 

формулювати аргументовані висновки та рекомендації. 

 СК9. Здатність здійснювати просвітницьку та психопрофілактиктичну 

роботу відповідно до запиту. 

 СК11. Здатність дотримуватися норм професійної етики. 

 СК12. Здатність до особистого та професійного самовдосконалення. 

 СК13. Здатність здійснювати психологічний супровід професійної 

діяльності персоналу та застосовувати процедури оцінки діяльності 

персоналу організації. 

 СК14. Здатність здійснювати відбір, підготовку, адаптацію, мотивацію 

та розвиток персоналу. 

 СК15. Здатність формувати та підтримувати психологічний 

мікроклімат в колективі, розвивати корпоративну культуру. 

Відповідно до Освітньо-професійної програми 053.00.03 «Психологія 

бізнесу та управління» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти зі 

спеціальності 053 Психологія, дисципліна «Коучинг» забезпечує 

оволодіння такими програмними результатами навчання: 

 ПР1. Аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати 

психологічні проблеми та пропонувати шляхи їх розв’язання. 

 ПР2. Розуміти закономірності та особливості розвитку і 

функціонування психічних явищ в контексті професійних завдань. 

 ПР3. Здійснювати пошук інформації з різних джерел, у т.ч. з 

використанням інформаційно-комунікативних технологій, для 

вирішення професійних завдань. 

 ПР4. Обгрунтувати власну позицію, робити самостійні висновки за 

результатами власних досліджень. 

 ПР5. Обирати та застосовувати валідний і надійний 

психодіагностичний інструментарій (тести, опитувальники, проективні 

методики тощо) психологічного дослідження та технології 

психологічної допомоги. 
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 ПР9. Пропонувати власні способи вирішення психологічних задач і 

проблем у процесі професійної діяльності, приймати та аргументувати 

власні рішення щодо їх розв’язання. 

 ПР10. Формулювати думку логічно, доступно, дискутувати, 

відстоювати власну позицію, модифікувати висловлювання відповідно 

до культуральних особливостей співрозмовника. 

 ПР12. Складати та реалізовувати програму психопрофілактичних та 

просвітницьких дій, заходів психологічної допомоги у формі лекцій, 

бесід, круглих столів, ігор, тренінгів, тощо, відповідно до вимог 

замовника.  

 ПР13. Взаємодіяти, вступати в комунікацію, бути зрозумілим, 

толерантно ставитися до осіб, що мають інші культуральні чи 

гендерно-вікові відмінності. 

 ПР14. Ефективно виконувати різні ролі у команді у процесі вирішення 

фахових завдань, у тому числі демонструвати лідерські якості. 

 ПР15. Відповідально ставитися до професійного самовдосконалення, 

навчання та саморозвитку. 

 ПР16. Знати, розуміти та дотримуватися етичних принципів 

професійної діяльності психолога. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Структура навчальної дисципліни 
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Тематичний план  

Назва змістових модулів, тем 

У
сь

о
го

 

Розподіл годин між видами робіт 

Аудиторна: 

С
ам
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а
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ії
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и
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Ін
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у
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і 

Змістовий модуль 1. Концептуальні засади коучингу 

Тема 1. Методологія коучингу 2 2      

Тема 2. Види коучингу  24 2 4 4   14 

Модульний контроль 2  

Разом 28 4 4 4   14 

Змістовий модуль 2. Професія коуч 

Тема 3. Етичні стандарти та 

компетенції коуча 

28 4 4 6   14 

Модульний контроль 2  

Разом 30 4 4 6   14 

Змістовий модуль 3. Психологічні особливості коучингової сесії  

Тема 4. Структура коучингової 

сесії 

30 4 4 8   14 

Модульний контроль 2  

Разом 32 4 4 8   14 

Змістовий модуль 4. Практичний вектор коучингу 

Тема 5. Основні та допоміжні 

технології коучингу 

28 4 4 6   14 

Модульний контроль 2  

Разом 30 4 4 6   14 

Підготовка та проходження 

контрольних заходів 

  

Усього 120 16 16 24   56 

 

5. Програма навчальної дисципліни 

 
Змістовий модуль 1. 

Концептуальні засади коучінгу  

 

Лекція 1. Методологія коучингу (2 год.) 

Психологія коучингу як навчальна дисципліна. Становлення коучингу в 

світовій практиці. Основні ідеї та підходи науковців до вивчення поняття 

«коучинг». Принципи, мета та завдання коучингу. Відмінність між 

поняттями «коучинг», «наставництво», «тренінг», «консультування».  
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Основні поняття теми: психологія коучингу, коучинг, коуч, сесія, 

технології. 

 

Лекція 2. Види коучингу (2 год.) 

Види коучінгу: еxecutive coaching (коучинг для вищого менеджменту); 

leadership coaching (коучинг лідерства); Life Coaching (лайф-коучинг); 

Business-coaching (бізнес-коучинг); Carees coaching (коучинг кар’єри); On-

Job-Coaching (коучинг на робочому місці). Особливості проведення та 

специфіка планування.  

Основні поняття теми: коучинг менеджменту, лайф-коучинг, бізнес-

коучинг, коучинг кар’єри. 

Семінар 1. Види коучингу (2 год.). 

Семінар 2. Коучинг в освіті (2 год.). 

Практичне заняття 1. . Сімокрокова стратегія самокоучінгу (self-

coaching) (2 год.). 

Практичне заняття 2. Техніка «Ранкові та вечірні питання (2 год.). 

 

Змістовий модуль 2.  

Професія коуч  

 

Лекція 3. Етичні стандарти та компетенції коуча (4 год.) 

Характеристика та специфіка професії коуча. Особистісні якості коуча. 

Коуч і клієнт – взаємодія, обов’язки, відповідальність. Порівняльний аналіз 

понять «коуч», «психолог», «тренер», «консультант», «терапевт», «експерт».  

Підготовка професійних коучів до діяльності та роль Міжнародної Федерації 

Коучингу (ICF) щодо формування професійних компетенцій фахівців.  

Основні поняття теми: коуч, клієнт, професійні компетентності, 

Міжнародна федерація коучингу. 

Семінар 3. Коуч-вправи (4 год.).  

Практичне заняття 3. Методика проведення SWOT-аналізу (2 год.). 

Практичне заняття 4. Модель GROW у коучингу (2 год.). 

Практичне заняття 5. Постановка мети по SMART (2 год.). 

 

Змістовий модуль 3. 

Психологічні особливості коучингової сесії 

 

Лекція 4. Структура коучингової сесії (4 год.)  

Основні аспекти вступної сесії. Основні елементи коучингової сесії. 

Сфера, тема для сесії. Мета коуч-сесії. Перевірка мети (глобальної та на 

сесію). Існуюча ситуація. Варіанти дій. План дій. Завершення. Аналіз 

результатів: великі часові витрати; побоювання підняти на поверхню 

глибинні внутрішні проблеми. Алгоритм залучення клієнтів до навчання.  

Основні поняття теми: проблемні питання в коучингу, запити до 

коуча, часові витрати, алгоритм залучення. 
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Семінар 4. Трансформаційна комунікація (4 год.). 

Практичне заняття 6. Фрірайтинг у коучингу (2 год.). 

Практичне заняття 7. «Ціннісний образ себе» (2 год.). 

Практичне заняття 8. Змініть рамку, або що таке рефреймінг (2 год.). 

Практичне заняття 9. Піраміда логічних рівнів (2 год.). 

 

Змістовий модуль 4. 

Практичний вектор коучингу 

 

Лекція 5. Основні та допоміжні технології коучингу (4 год.)  

Методи і технології коучингу в управлінській діяльності. Особливості їх 

застосування. Методика «Колесо коучингу» («Колесо життя», «Колесо 

бажання») для вивчення запиту клієнта. Методики дослідження цінностей, 

екологічного мислення, страхів тощо завдяки «картезіанським запитанням». 

Філософія лайф-коучингу. Концепція емоційної компетентності.  

Робота з внутрішніми обмеженнями. Техніки впливу на мотиваційну 

сферу, практичні навички застосування коучингових інструментів 

гармонізації сфер життя особистості. 

Основні поняття теми: управлінська діяльність, методи, технології, 

особистість, гармонізація життя.  

Семінар 5. Особливості та інструменти коучингу (4 год.). 

Практичне заняття 10. Робота зі стресом (2 год.). 

Практичне заняття 11. «Вилов гремлінів» (2 год.). 

Практичне заняття 12. Техніка модифікації досвіду (2 год.). 

 

6. Контроль навчальних досягнень 

6.1  Система оцінювання навчальних досягнень студентів  

Вид діяльності студента 
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Відвідування лекцій 1 2 2 2 2 2 2 2 2 
Відвідування семінарських 

занять 
1 2 2 2 2 2 2 2 2 

Робота на семінарському занятті 10 2 20 2 20 2 20 2 20 
Відвідування практичних занять 1 2 2 3 3 4 4 3 3 

Робота на практичному занятті 10 2 20 3 30 4 40 3 30 
Виконання завдань для 

самостійної роботи 
5 1 5 1 5 1 5 1 5 

Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25 1 25 1 25 
Разом  76  87  98  87 

Максимальна кількість балів: 348 

Коефіцієнт для переведення у 100-бальну шкалу – 3, 48 
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6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 

 

Змістовий модуль 1. 

Концептуальні засади коучингу  

Тема 2. Види коучингу – 14 год. 

Опрацювавши тему за підручником, укласти її опорно-логічну схему – 

5 балів.  

Аткінсон М., Чойс Т. Рей. Покрокова система: Наука і мистецтво 

коучингу / Пер. с англ. – К.: Companion Group, 2010. 256с. – Режим доступу: 

http://library.proc0aching.com/rb/poshagovaya-sistema-kouchinga-merilin-

atkinson.html#.  

Змістовий модуль 2.  

Професія коуч  

Тема 3. Етичні стандарти та компетенції коуча – 14 год. 

Заповнити таблицю щодо компетенцій коуча, включаючи рубрики: Soft 

Skills, Hard Skills (зразок подано в ЕНК) – 5 балів.  

 

Змістовий модуль 3.  

Психологічні особливості коучингової сесії  

Тема 4. Структура коучингової сесії – 14 год. 

Зробити коуч-рецензії на кінофільми (посилання на фільми в ЕНК) – 5 балів. 

 

Змістовий модуль 4.  

Практичний вектор коучингу 

 

Тема 5. Основні технології коучингу – 14 год. 

Зробити коуч-рецензію на книгу Еріка Еманнуеля Шмітта «Оскар і 

рожева пані»  

Режим доступу: https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=8504 – 5 

балів. 

 

Критерії оцінювання самостійної роботи 

Кількість балів за роботу під час виконання самостійної роботи залежить від 

дотримання таких критеріїв: 

- своєчасність виконання навчальних завдань1б.;  

- повний обсяг їх виконання1б.;  

- якість виконання навчальних завдань 2 б.;  

- творчий підхід у виконанні завдань1б. 
 

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 

Модульні контрольні роботи виконуються в письмовій комбінованій 

формі.  

 

 

https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=8504
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Таблиця 6.3.1 

Зміст і критерії оцінювання модульних контрольних робіт 

Змістовий блок і його 

призначення 

Форма Максимальна 

кількість 

балів 

Перший (визначення якості 

володіння базовими поняттями) 

тести  15 

Другий (виявлення здатності до 

аналізу, синтезу, конкретизації 

й узагальнення змісту 

навчальної дисципліни) 

запитання, що 

передбачає  

розгорнуту 

відповідь 

4 

Третій (встановлення 

спроможності до застосування 

знань на практиці) 

психологічна 

задача 

6 

 

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання.  

Семестровий контроль зараховується у вигляді сумарної кількості балів. 

 

6.5. Шкала відповідності оцінок 

Рейтингова 
оцінка 

Оцінка за 100-
бальною шкалою 

Значення оцінки 

A 90-100 балів Відмінно – відмінний рівень знань 
(умінь) в межах обов'язкового 
матеріалу з, можливими, незначними 
недоліками 

B 82-89 балів Дуже добре – достатньо високий 
рівень знань (умінь) в межах 
обов'язкового матеріалу без суттєвих 
(грубих) помилок 

C 75-81 балів Добре – в цілому добрий рівень знань 
(умінь) з незначною кількістю помилок 

D 69-74 балів Задовільно – посередній рівень знань 
(умінь) із значною кількістю недоліків, 
достатній для подальшого навчання 
або професійної діяльності 

E 60-68 балів Достатньо – мінімально можливий 
допустимий рівень знань (умінь) 

FX 35-59 балів Незадовільно з можливістю 
повторного складання – 
незадовільний рівень знань, з 
можливістю повторного перескладання 
за умови належного самостійного 
доопрацювання 

F 1-34 балів Незадовільно з обов'язковим 
повторним вивченням курсу –
 досить низький рівень знань (умінь), 
що вимагає повторного вивчення 
дисципліни 
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7. Навчально-методична картка дисципліни 

Навчально-методична карта дисципліни «Коучинг» спеціальності 053 Психологія    

Разом: 120 год., лекції – 16 год., семінарські заняття – 16 год.,  практичні заняття – 24 год., модульний контроль – 8 год., самостійна робота – 56 год. 
Модулі Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3 Змістовий модуль 4 

Назва модуля 

 

Концептуальні засади коучингу Професія коуч Психологічні особливості 

коучингової сесії 

Практичний вектор 

коучингу 

Кількість балів 

за модуль   

76 балів 87 балів 98 балів 87 балів 

 

Теми лекцій 

 

1. Методологія коучингу – 1 бал. 

2. Види коучингу – 1 бал. 

3. Професійні стандарти Міжнародної 

Федерації Коучингу (ICF) – 1 бал. 

4.Ключові компетенції коуча – 1 

бал. 

 

5-6. Структура коучингової 

сесії – 2 бали. 

 

7-8. Основні та допоміжні 

технології коучингу – 2 бали. 

 

Кількість балів 2 бали 2 бали 2 бали 2 бали 

Теми 

семінарських 

занять 

1. Види коучингу – 11 балів. 

2.Коучинг в освіті – 11 балів. 

3-4. Коуч-вправи – 22 бали. 

 

5-6.Трансформаційна 

комунікація – 22 бали. 

7-8. Особливості та інструменти 

коучингу – 22 бали. 

Кількість балів 22 бали 22 бали 22 бали 22 бали 

Теми практичних 

занять 

1. Сімокрокова стратегія 

самокоучингу (self-coaching) – 11 

балів. 
2. Ранкові та вечірні питання – 11 

балів. 

 

3. Методика проведення SWOT-

аналізу – 11 балів. 

4. Модель GROW у коучингу – 11 
балів. 

5. Постановка мети по СМАРТ – 11 

балів. 

 

6. Фрірайтинг у коучингу – 11 

балів. 

7. «Ціннісний образ себе» – 11 
балів. 

8. Змініть рамку, або що таке 

рефреймінг – 11 балів. 

9. Піраміда логічних рівнів – 11 

балів. 

10. Робота зі стресом – 11 балів 

11. «Вилов гремлінів» – 11 балів. 

12. Техніка модифікації досвіду –
11 балів. 

 

Кількість балів 22 бали 33 бали 44 бали 33 бали 

Самостійна 

робота  

Опорно-логічна схема – 5 балів Soft Skills, Hard Skills – 5 балів Коуч рецензія на фільм – 5 балів Коуч-рецензія на книгу– 5 балів 

Кількість балів 5 балів 5 балів 5 балів  5 балів 

Види поточного 

контролю 

Модульна контрольна робота – 25 

балів 

Модульна контрольна робота – 25 

балів 

Модульна контрольна робота – 

25 балів 

Модульна контрольна робота – 25 

балів 

Рейтингові бали Загальна кількість балів – 348. Коефіцієнт для переведення у 100-бальну шкалу – 3,48 

Підсумковий 

контроль 

Залік  
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6. Рекомендовані джерела 

Основна література: 

1. Аткінсон М., Чойс Т. Рей. Покрокова система: Наука і мистецтво 

коучингу / Пер. с англ. – К.: Companion Group, 2010. 256с. – Режим доступу: 

http://library.proc0aching.com/rb/poshagovaya-sistema-kouchinga-merilin-

atkinson.html#.  

2. Нежинська О. О.  Основи коучингу: навчальний посібник. – Київ; 

Харків: ТОВ «ДІСА ПЛЮС», 2017. – 220 с.: іл. 

3. Зеленін В. В. Між травмой і величчю: трактат про селективну 

психодіагностику в коучингу. – К. : Гнозис, 2015. – 272 с. 

4. Томашек Н. Системний коучинг. Цілеорієнтований підхід в 

консультуванні / Пер. с нім. – Х.: Гуманітарний центр, 2018. – 176 с. 
 

Додаткові джерела: 

1. Котовська І. Коучинг як новий метод управління персоналом 

[Електронний ресурс] Соціально-економічні проблеми і держава. — 2016. – 

Вип. 1 (14). – С. 178-184. – Режим доступу до журн.: 

http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2016/16kivhrm.pdf.  

2. Ключеві компетенції ICF для різних рівнів сертификації коучів – 

Режим доступу: http:// assets/files/Klyuchevie-kompetencii-koucha.pdf  

3. Коучинг – інструмент особистого і професійного розвитку 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.lifecoach.com.ua/ 

4. Коучинг та наставництво у підприємницькій діяльності / В.І. Павлов, 

О.Ю. Кушнірук [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/ 

 

http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2016/16kivhrm.pdf.
http://www.lifecoach.com.ua/
http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/

