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потенціалу людини, які дозволяють зробити процес викладання більш цікавим і 

ефективним. 

Технології коучингу можуть бути використані не тільки як стиль викладання, а й 

як спосіб взаємодії з колегами, учнями, студентами. Такий підхід дозволяє по-новому 

поглянути на суть самого процесу і відкриває нові можливості для розвитку емоційного 

інтелекту викладачів. 

Багато з основоположних принципів коучингу можуть бути успішно задіяні в 

педагогіці. Дані принципи дозволяють створити новий підхід до процесу навчання, 

внести інтерактивні елементи, новий зміст, як для педагогів, так і для учнів, створити 

залученість до процесу, підвищити мотивацію і відповідальність за результат. 

Коучинговий підхід в навчанні - це взаємини між викладачем і студентом, які 

призводять до зростання впевненості та мотивації учня, підвищення його 

відповідальності, збільшення ефективності і результативності процесу теоретичного і 

практичного освоєння матеріалу в цілому. 

Коучинг, як підхід до навчання у вищій школі, є принципово новим напрямком, 

в основі якого лежить постановка і максимально швидке досягнення цілей шляхом 

мобілізації внутрішнього потенціалу, освоєння передових стратегій отримання 

результату; розвиток і вдосконалення необхідних здібностей і навичок. 

Коучинг-підхід – це взаємини між викладачем і студентами, де перший 

ефективно організовує процес пошуку учнями кращих рішень своїх завдань і втілення 

їх у життя, стимулює і спонукає до підвищення рівня усвідомлення кінцевого 

результату. 

Це пов'язано це з нестандартними підходами коуча до вирішення багатьох 

проблем, його здатністю створювати приблизну основу для вирішення професійних 

завдань з опорою на осмислене використання знань про відповідну галузі. Коуч сприяє 

самореалізації особистості через професію, і, спираючись на внутрішню і зовнішню 

мотивацію, допомагає студентам усвідомити відповідальність за якість результату, 

вибрати максимально ефективний шлях вирішення актуальної проблеми. 

Головне в коучинг-підході те, що спочатку студент сприймається як рівний 

партнер, що володіє внутрішнім знанням у вигляді потенціалу. 
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Дистанційні курси сьогодні пропонують багато провідних вищих навчальних 

закладів, що вже перетворилось на загальносвітову тенденцію. Наприклад, такі вищі 

навчальні заклади, як Massachusetts Institute of Technology, Harvard University, Berkeley 
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University of California, The University of British Columbia, The University Of Queensland 

Australia, The University of Texas System, The Hong Kong Polytechnic University та багато 

інших навчальних закладів відкрили різноманітні дистанційні курси. 

Проведене маркетингове дослідження західних платформ дистанційного 

навчання дає можливість виокремити певні маркетингові технології, які сьогодні 

активно впроваджуються у західних країнах. Так, аналіз платформ показав, що 

більшість дистанційних курсів є безкоштовними, що повністю узгоджується із 

результатами схожого дослідження, проведеного нами у 2015 році [1]. Однак їх 

комерціалізація присутня. Після успішного проходження таких безкоштовних 

дистанційних курсів слухачам пропонується замовити сертифікат, вартість якого 

коливається від 25 дол. до 796 дол. Ціна сертифікату залежить від загальної кількості 

годин дистанційного курсу (приблизно 20-60 дол. за тиждень по 2-4 години на 

тиждень), тематики курсу, престижу навчального закладу та персонального бренду 

конкретного викладача, про особливості побудови якого ми писали у [2]. Найбільш 

поширеною вартістю сертифікату проходження безкоштовного дистанційного курсу є 

100-150 дол. за навчання протягом 5-7 тижнів по 3-5 годин на тиждень.  

Новою цікавою тенденцією стала поява дистанційних курсів, які одразу 

впроваджують вартість дистанційного курсу без можливості попереднього 

безкоштовного проходження дистанційного курсу. Така тенденція особливо помітна 

серед опублікованих дистанційних курсів за тематикою інформаційних технологій, або 

міждисциплінарних тематик, одна зі складових яких є інформаційно-комунікаційні 

технології (наприклад, курси з маркетингової аналітики, маркетингу в соціальних 

мережах чи діджитал-маркетингу). При чому ціна на такі закриті дистанційні курси 

одразу у переважній кількості випадків є порівняно високими – біля 300-800у.о. за 5-7 

тижнів навчання по 2-4 години на тиждень. Невелика кількість подібних курсів 

пропонує безкоштовний тестовий доступ до окремих частин закритого курсу. Також 

слід звернути увагу, що з’явилися комплексні програмні навчальні пропозиції, що 

складаються з декількох дистанційних курсів, що суттєво відображається на вартості 

комплексу, яка може досягати 2000 у.о. за комплексну програму. Однак серед закритих 

дистанційних курсів зустрічаються і низькобюджетні пропозиції дистанційних курсів 

за ціною біля 90-150 у.о., але за меншу кількість годин - за 2-3 тижні навчання по 1-2 

годині на тиждень на закритому дистанційному курсі. Можна передбачати, що 

комерціалізація дистанційних курсів буде поширюватися і надалі, у тому числі і на вже 

опубліковані курси, які сьогодні пропонуються на безкоштовній основі. Подібна 

тенденція також буде поширюватися і на решту тематик.  

Іншим трендом є масове запровадження відео-лекцій у межах дистанційних 

курсів із витісненням текстових частин. При чому важливим фактом є наявність 

субтитрів, переважно англійською мовою (хоча додатковим трендом є запровадження 

також і субтитрів іншими мовами, такими як німецька, іспанська, португальська, 

іспанська, італійська, китайська, французька), навіть, якщо мова викладання, яку 

використовує викладач курсу, є англійська. Такий підхід відкриває можливість 

навчатися на таких курсах особам з додатковими потребами (вадами слуху) чи 

іншомовним студентам, для яких лише аудіо-сприйняття англійської мови ускладнено, 

а наявність титрів значно полегшує засвоєння навчальних матеріалів відео-лекцій. 

Враховуючи зазначений вище тренд поступової комерціалізації дистанційних курсів, 

наявність англомовних субтитрів значно розширює цільову аудиторію потенційних 

учасників. Це відкриває можливість більш швидкого масштабування дистанційних 

курсів на інші країни Європи, Америки, а також на території країн, що розвиваються, 

що у свою чергу робить комерціалізацію більш високою.  

Результати проведеного дослідження відкривають можливість подібний досвід 

західних країн використати у якості аналогії і в українській дистанційній освіті. 

Можливо, перспектива комерціалізації дистанційних курсів не тільки в Україні, але й 
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також комерційного масштабування за її межами стане мотивацією для викладачів і 

науковців активізувати розробку і впровадження маркетингових технологій у власні 

дистанційні курси. Мотивація фінансового характеру є дуже важливою для 

потенційних розробників дистанційних курсів в Україні, оскільки серед них існує 

занепокоєння щодо можливого порушення їх авторських прав, появи додаткової 

неоплачуваної роботи із розроблення дистанційних курсів, які у подальшому можуть 

взагалі витіснити працю викладача [3].  

Усвідомлення викладачами-розробниками дистанційних курсів механізму 

комерціалізації їх авторських розробок шляхом застосування маркетингових технологій 

дає можливість також підвищити ефективність ї традиційної освіти. Це пов’язано з тим, 

що впровадження дистанційних курсів у традиційну освіту підвищує зручність для 

надання студентам умов завдань (не витрачається на це час під час занять). Усі 

студенти (навіть ті, яких не було на попередніх заняттях) знають, що було 

задано, що робили на попередньому занятті, що буде задано наступного разу. 

Дистанційні курси, які використовують у денній формі навчання, полегшують 

підрахунок рейтингу кожного студента - у студентів відсутні питання, щодо отриманих 

ним балів рейтингу чи результатів атестації, та які завдання їм треба виконати, щоб їх 

отримати, студенти мають доступ до цієї комплексної інформації у будь-який час доби 

з будь-якої точки земної кулі.  Дуже легко викладач може відстежити статистику 

поведінки кожного студента протягом семестру. Також слід відмітити зручність 

перевірки викладачем документальної звітності студента з кожного практичного 

заняття, оскільки позбавляє викладача необхідності взаємодії з паперовою звітністю, 

яка може бути випадково загубленою, її важко носити з собою. Крім того паперова 

звітність переносить різні захворювання. У будь-який час є доступ до будь-якого звіту 

студента - а це дуже важливо під час сесій. Дистанційні курси стають незамінними при 

роботі зі студентами заочної форми навчання, у яких індивідуальні графіки і вони 

поїхали закордон, дають додаткові переваги при роботі з іноземними студентами.  

Узагальнюючи вище сказане, можна стверджувати, що процес розвитку і 

комерціалізації дистанційної освіти на західних ринках стрімко набирає обертів. Ще 

дає підґрунтя стверджувати, що подібна тенденція буде поширюватися і в українській 

освіті. Це вимагатиме від розробників дистанційних курсів впроваджувати 

маркетингових технологій з метою подальшої комерціалізації авторських дистанційних 

курсів.   
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