
  





1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування показників 
Характеристика дисципліни за 

формами навчання 
денна заочна 

Вид дисципліни  обов’язкова 
Мова викладання, навчання та оцінювання українська 
Загальний обсяг кредитів / годин 4 
Курс 5  
Семестр 9  
Кількість змістових модулів з розподілом:  4 
Обсяг кредитів 4  
Обсяг годин, в тому числі: 120  

Аудиторні 32  
Модульний контроль 8  
Семестровий контроль 30  
Самостійна робота 50  

Форма семестрового контролю екзамен  
 

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. 
 

3. Результати навчання за дисципліною 
 навички орієнтації в сучасних джерелах інформації та вміння 

використовувати бази даних, програмні ресурси, глобальні 
комп’ютерні мережі та ін.; 

 знання психологічних теорій і фактів для вирішення прикладних 
проблем психологічного супроводу професійного становлення 
особистості; 

 здатність поширювати комплексний професійний вплив на особистість 
для гармонізації її становлення; 

 уміння оптимізувати процеси кар’єрного планування та 
самоздійснення, здатність керувати професійним та особистісним 
зростанням фахівця; 



 уміння мотивувати людей та координувати їх діяльність для 
досягнення спільних цілей; 

 навички реалізації методів саморегуляції та саморозвитку для 
оптимізації особистості в діяльності; 

 вміння створювати й апробувати програми психопрофілактики 
відхилень та ризиків соціально-професійного розвитку особистості; 

 навички аналізу власної професійної діяльності та застосовування 
методів емоційної та когнітивної саморегуляції. 
 

4. Структура навчальної дисципліни 
Тематичний план  

Назва змістових модулів, тем 
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Змістовий модуль 1. Концептуальні засади коучингу 
Тема 1. Методологія коучингу 2 2      
Тема 2. Види коучингу. 
Специфіка прояву та взаємодії 

18 2  4   12 

Модульний контроль 2  
Разом 22 4  4   12 

Змістовий модуль 2. Професія коуч 
Тема 3. Етичні стандарти та 
компетенції коуча  

18 2  4   12 

Тема 4. Психологічні аспекти 
процесу коучингу в освіті   

2 2      

Модульний контроль 2  
Разом 22 4  4   12 

Змістовий модуль 3. Психологічні особливості коучингової сесії  
Тема 5. Структура коучингової 
сесії 

14 2     12 

Тема 6. Основні технології 
коучингу 

6 2  4    

Модульний контроль 2  
Разом 22 4  4   12 

Змістовий модуль 4. Практичний вектор коучінгу 
Тема 7. Особливості та інструменти 
бізнес-коучингу  

18 2  2   14 

Тема 8.Особливості та інструменти 
лайф-коучингу  

4 2  2    



Модульний контроль 2  
Разом 24 4  4   14 

Підготовка та проходження 
контрольних заходів 

30  

Усього 120 16  16   50 
 
5. Програма навчальної дисципліни 

 
Змістовий модуль 1. 

Концептуальні засади коучингу  
 

Лекція 1. Методологія коучингу 
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».  

Основні поняття теми: психологія коучингу, коучинг, коуч, сесія, 
технології. 

 
Лекція 2. Види коучингу. Специфіка прояву та взаємодії  

Види коучингу: 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 для вищого менеджменту, коучинг 
лідерства, лайф-коучинг, бізнес-коучинг, коучинг кар’єри, коучинг на 
робочому місці. 
Практичне заняття 1. Види коучингу. Специфіка прояву та взаємодії. 
Практичне заняття 2. Інструменти побудови ефективної комунікації в 
коучингу. 
 

Змістовий модуль 2.  
Професія коуч  

 
Лекція 3. Етичні стандарти та компетенції коуча  

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, Міжнародна федерація коучингу 
(2 год.). 
Практичне заняття 3. Трансформаційна комунікація. 



 
Лекція 4. Психологічні аспекти процесу коучинга в освіті  

 Психологічні особливості процесу коучингу в освітній організації. Мета та 
завдання коучингу в освіті. Принципи використання коучингу в освіті. 
Особливості та завдання діяльності коуча в освітніх організаціях. 
 Основні поняття теми: коучинг в освіті, обов’язки коуча, 
трансформація, усвідомлення, розкриття навичок. 
 

Змістовий модуль 3. 
Психологічні особливості коучингової сесії 

 
Лекція 5. Структура коучингової сессії 

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. 

 
Лекція 6. Основні технології коучингу 

Технології побудови ефективної комунікації у коучинговому процесі. 
Методика формулювання запитань у коучинговому процесі. Техніка 
«рівневого слухання» у коучинговій комунікації. Метод шкалування. Техніка 
лінії часу. Техніки подолання сумнівів. Техніка «Колесо коучингу». Модель 
логічних рівнів, розроблена Робертом Ділтсом.  

Основні поняття теми: коучинг-технології, методи, техніки, вправи. 
Практичне заняття 4. Основні технології коучингу. 
 

Змістовий модуль 4. 
Практичний вектор коучінгу 

 
Лекція 7. Особливості та інструменти бізнес-коучингу 

Методи і технології коучинга 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». 
Модель «GROW» та особливості її використання для вивчення запитів 
клієнтів. Техніка «SMART» для виявлення критеріїв задач. 

Основні поняття теми: професійна діяльність, управління персоналом, 
«колесо коучингу», модель «GROW», техніка «SMART».  

Практичне заняття 5. Особливості та інструменти бізнес-коучингу. 
 

Лекція 8. Особливості та інструменти лайф-коучингу 
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: лайф-коучинг, особистість, гармонізація життя. 
Практичне заняття 6. Особливості та інструменти life-коучингу. 
 
 
6. Контроль навчальних досягнень 

 
6.1  Система оцінювання навчальних досягнень студентів  
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Відвідування лекцій 1 2 2 2 2 2 2 2 2 
Відвідування практичних занять 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

Робота на практичному занятті 10 2 20 2 20 2 20 2 20 
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  54  54  54  54 

Максимальна кількість балів: 216 
Розрахунок коефіцієнта: 216: 60=3,6 

 
6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 

 
Змістовий модуль 1. 

Концептуальні засади коучингу  
Тема 2. Види коучингу. Специфіка прояву та взаємодії – 12 год. 

Опрацювавши тему за підручником укласти її опорно-логічну схему – 5 
балів.  

1. Аткинсон М. Пошаговая система: Наука и искусство коучинга/Пер. 
с англ. / Аткинсон Мэрилин, Чойс Т. Рэй. - К.: Companion Group, 
2010.- 256 с. – 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 – 12 год. 



Опрацювавши тему за підручником і першоджерелами, укласти її опорно-
логічну схему – 5 балів.  

1. Лаура Уитворт, Генри Кимси-Хаус, Фил Сэндал. Коактивный коучинг.  
Учебник. Режим доступу: www.lib.eliseeva.com.ua 

 
 

Змістовий модуль 3.  
Психологічні особливості коучингової сесії  

Тема 5. Структура коучингової сесії – 12 год. 
Виконати коуч-вправу «Дорога Арабелла і Мілтон Еріксон» – 5 балів. 

 
Змістовий модуль 4.  

Практичний вектор коучінгу 
Тема 7. Особливості та інструменти бізнес-коучингу – 14 год.  

Опрацювати одну з технологій коучингу та представити результати – 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.  

 
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 психологічна 6 



застосування знань на практиці) задача 

 
6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 

Семестровий контроль проводиться у вигляді письмового екзамену, 
питання до якого інтегрують зміст двох модулів – педагогіки вищої 
школи та психології вищої школи.  
 

Таблиця 6.4.1 
Критерії оцінювання відповіді студента на екзамені  

 
6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю з «Психології 

коучингу» 
1. Предмет, завдання, проблематика курсу “Психологія коучингу”.  
2. Історичні витоки та еволюція коучингу.  
3. Співвідношення коучингу і психологічного консультування.  
4. Принципи коучингу.  
5. Види коучингу.  
6. Етичні і юридичні норми діяльності коуча.  
7. Кваліфікаційні вимоги до коуча.  
8. Етапи коучингового процесу.  
9. Застосування принципу SMART у постановці мети.  
10. Проблема оцінки ефективності коучингу.  
11. Схема коучингу за Д.Колбом.  
12. Модель GROW, запропонована Джоном Уітмором.  
13. Модель коуч-сесії Мерилін Аткінсон.  
14. Технології побудови ефективної комунікації у коучинговому процесі.  
15. Методика формулювання запитань у коучинговому процесі.  
16. Техніка «рівневого слухання» у коучинговій комунікації.  
17. Метод шкалування.  
18. Техніка «Колесо коучингу».  
19. Модель логічних рівнів, розроблена Робертом Ділтсом.  
20. Техніка дисоціації в роботі з стресом.  
21. Методика аналізу і корекції стратегій управління часом (тайм-менеджмент).  
22.  Техніки, спрямовані на вивчення ціннісно-смислової сфери.  

Критерії оцінювання  Максимальна 
кількість балів  

Повнота та правильність відповіді на перше теоретичне питання 
білету з педагогіки вищої школи 

15 

Повнота та правильність відповіді на друге теоретичне питання 
білету з психології вищої школи 

15 

Правильність та аргументованість представлення коучингової 
техніки 

10 

     Разом 40 балів 



23.  Функції коучингу в управлінні.  
24.  Особливості коучингу в освіті.  
25.   Моделі та техніки коучингу у бізнесі.  
26.  Філософія лайф-коучингу.  
27.  Концепція емоційної компетентності.  
28.  Робота з внутрішніми обмеженнями.  
29.  Техніки впливу на мотиваційну сферу. 
30. Трансформаційна комунікація в коучингу.  

 
6.6. Шкала відповідності оцінок 

Оцінка Кількість балів 
Відмінно 100-90 
Дуже добре 82-89 
Добре 75-81 
Задовільно 69-74 
Достатньо 60-68 
Незадовільно 0-59 

 
 
 
 
 



7. Навчально-методична картка дисципліни 
Навчально-методична карта дисципліни «Психологія коучингу» спеціальності 053 Психологія    

Разом: 120 год., лекції – 16 год., практичні заняття – 16 год., модульний контроль – 8 год., самостійна робота – 80 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 
коучінгу 

Кількість балів 
за модуль   

54 бали 54 бали 54 бали 54 бали 

 
Теми лекцій 
 

1. Методологія коучингу – 
1 бал. 
2. Види коучингу. 
Специфіка прояву та 
взаємодії – 1 бал. 

3. Етичні стандарти та 
компетенції коуча – 1 бал. 
4. Психологічні аспекти 
процесу коучинга в освіті – 1 
бал.  

5. Структура коучингової 
сесії – 1 бал. 
6. Основні технології 
коучингу – 1 бал. 

7. Особливості та 
інструменти бізнес-коучингу 
– 1 бал. 
8. Особливості та інстументи 
лайф-коучингу – 1 бал. 

Кількість балів 2 бали 2 бали 2 бали 2 бали 
 
Теми 
практичних 
занять 

1. Види коучингу – 11 
балів. 
2. Інструменти побудови 
ефективної комунікації в 
коучингу – 11 балів. 

3-4. Трансформаційна 
комунікація – 22 бали. 

5-6. Основні технології 
коучингу – 22 бали. 

7. Особливості та 
інструменти бізнес-коучингу 
– 11 балів. 
8. Особливості та 
інструменти лайф-оучингу – 
11 балів. 

Кількість балів 22 бали 22 бали 22 бали 22 бали 

Самостійна 
робота  

Опорно-логічна схема – 5 
балів 

Опорно-логічна схема – 5 балів Коуч-вправа – 5 балів Технологія коучингу – 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 –  216 
Коефіцієнт для переведення у 60-бальну шкалу – 3,6 

Підсумковий 
контроль 

Екзамен – 40 балів  
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