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ОПИС ПРОГРАМИ ЕКЗАМЕНУ 

 

Київський університет імені Бориса Грінченка 

Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ  

з дисципліни «Психологія коучингу» 

Курс: 5-й 

Спеціальність (спеціалізація) : 053 «Психологія» 

Форма проведення: письмова 

Тривалість проведення: 1 год. 20 хв.  

Максимальна кількість балів: 40 балів 

Критерії оцінювання:  

38-40 балів - виставляється при наявності повної, змістовної відповіді на всі три 

завдання, подані у білеті. Студент демонструє чітке та ґрунтовне знання 

матеріалу, його розуміння, логічно викладає відповіді на запитання, не допускає 

жодної помилки у використанні наукової термінології. Практико-орієнтована 

задача розв'язана правильно. 

25-37 балів – виставляється при достатньому рівні обізнаності студентів при 

відповіді на всі завдання. В цілому студент демонструє ґрунтовні знання 

основного матеріалу питань, але допускає 2-3 незначні помилки при його 

відтворенні. Практико-орієнтована задача розв'язана загалом правильно. 

11-24 балів – виставляється при неповній відповіді на зазначені завдання. Студент 

демонструє фрагментарність і формальність у відповідях, недостатній рівень 

логіки й послідовності викладу. Студент допускає  4-5 помилок при обґрунтуванні 

теоретичних питань білету та розв’язуванні практико-орієнтованої задачі. 

1-10 балів – виставляється у разі уривчастості відповідей на запитання в 

екзаменаційного білету. Студент допускає значні помилки при викладі 

теоретичного матеріалу. Розв’язування задачі є неправильним.  

Перелік допоміжних матеріалів:  набір практико-орієнтованих задач з основних 

технологій дисципліни (Додаток) 

Орієнтовний перелік питань:  

1. Визначте предмет, завдання, проблематику курсу “Психологія коучингу”.  

2. Схарактеризуйте види коучингу.  

3. Здійсніть огляд історичних виток та еволюції коучингу.  

4. Обґрунтуйте співвідношення коучингу і психологічного консультування.  

5. Назвіть принципи коучингового процесу.  

6. Обґрунтуйте співвідношення коучингу і психотерапії.  

7. Означте етичні та юридичні норми діяльності коуча.  

8. Проаналізуйте технологію логічних рівнів. 

9. Дайте визначення кваліфікаційних вимог до коуча.  

10.  Обґрунтуйте співвідношення коучингу і наставництва.  

11.  Визначте ключові поняття коучингового процесу. 

12.  Дайте характеристику бізнес-коучингу. 



 
  



 

Додаток 

 

Приклади практико-орієнтованих задач 

 

1. Іноді наш мозок відмовляється працювати, не хоче видавати нам 

рішення задачі, яку не можна залишати без уваги. Для когось це 

стаття для сайту або докторська дисертація, для когось пошук 

грошей на покупку квартири або ідеї для бізнес-проекту, а в когось 

засіла глибоко в серці образа. Проблеми бувають різні. Але є один 

універсальний спосіб пошуку їх рішень. Цей спосіб – Фрірайтинг 

(схарактеризуйте його). 

2. Гремліни - це такі маленькі істоти, які з'являються в наших думках і 

твердять нам «у тебе не вийде!, Ти не впораєшся! Ти забув, в якій 

країні живеш? ». По суті-це наші внутрішні заперечення. І чим їх 

більше, тим важче нам зробити черговий, а особливо перший крок 

до досягнення нашої мети. Опишіть технологію їх вилову («Вилов 

гремлінів»). 

3. Запропонуйте як за моделлю GROW можна побудувати роботу на 

коуч-сесії, опрацювати самостійно свою задачу та проводити робочі 

наради. 
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