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Постановка проблеми
Болонський процес визначив

важливі принципи розвитку євро-
пейської вищої освіти у ХХІ століт-
ті, один із яких — переорієнтація
на особистість студента як актив-
ного суб’єкта навчально-виховно-
го процесу, перехід від викладан-
ня до учіння, самокерованого
навчання. Це зумовлює переос-
мислення парадигми вітчизняної
освіти, пошук нових механізмів
надання знань і забезпечення їх
якості. Водночас постає пробле-
ма відповідності зовнішнього
забезпечення якості навчання
внутрішнім процесам студента,
актуалізації навчально-пізнаваль-
ної мотивації, пізнанню індиві-
дуальних особливостей і роз-
криттю його творчого потенціалу.
Забезпечити внутрішню стійку мо-
тивацію студента до опанування
професійними компетентностями
покликаний коучинг як технологія
навчання. Педагог має опанува-
ти нову роль коуча в професійній
діяльності, використовувати коу-

чингові методики та техніки, спря-
мовані на активізацію студентів
і мотивування їх до навчання, влас-
ної реалізації, постійного само-
вдосконалення, безперервної са-
моосвіти. Досвід використання
елементів коучингу в навчально-
виховному процесі ВНЗ недос-
татньо вивчено, бракує вітчизня-
них наукових праць про коучинг
в освіті, що зумовило вибір теми
дослідження.

Аналіз попередніх 
досліджень
Концепції студентоцентрично-

го навчання (далі — СЦН) при-
свячено Болонські семінари, нау-
кова та навчально-методична
література. Теоретичні та прак-
тичні питання коучингу розроб-
ляли в галузі менеджменту, біз-
несу, психології: Т. Леонард, Т.
Голві, Дж. О’Коннор, А. Лейджес,
К. Дуглас, М. Доуней, Д. Питерсон,
Л. Уитворт, П. Зеус, Дж. Уітмор,
Е. Тач та ін. Можливості викорис-
тання коучингу в навчальному
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процесі в секторах середньої й
вищої освіти розглянуто в робо-
тах вітчизняних і зарубіжних пе-
дагогів, учених: О. І. Баранової,
Т. А. Борової, Н. Горук, В. Г. Гуль-
чевської, Н. В. Доліної, О. М. Дми-
трівої, В. М. Нагари, І. Петровсь-
кої, В. Пиркова, С. М. Романової.

Однак неоднозначним залиша-
ється розуміння поняття коучин-
гу в освітній сфері, можливості
використання різних методик
і технік коучингу в вищій школі
в контексті СЦН, організації
взаємодії суб’єктів навчально-
виховного процесу.

Мета роботи
Визначити поняття, сутність

коучингу в освіті як технології
СЦН; трансформацію ролі ви-
кладача як коуча та особливості
його взаємодії зі студентами в
навчально-виховному процесі
ВНЗ.

Результати проведених 
досліджень
Протягом першого десятиліт-

тя здійснення болонських ре-
форм увага науковців, педагогів
була зосереджена лише на струк-
турно-організаційних аспектах
нових ступеневих програм під-
готовки бакалаврів і магістрів,
надалі — з 2009 року все більше
уваги приділялося дидактиці ви-
щої школи, зокрема поширенню
та утвердженню в європейських
ВНЗ концепції СЦН. У Мето-
дичних вказівках як документі,
створеному на завершальній ста-
дії проекту «Час нової парадиг-
ми в освіті: Студентоцентричне
навчання» в межах спільного
проекту Європейського союзу
студентів (ESU) та організації
«Education International» (EI),

визначено основну ідею, прин-
ципи, методи впровадження
концепції СЦН у ВНЗ [1]. Проект
спрямовано на поширення знань
у науково-освітянській галузі
про інструменти, переваги, проб-
леми та успіхи такого навчання
як фундаментальної основи осві-
ти та професійної підготовки
впродовж життя, і є конкретним
політичним внеском у реаліза-
цію ідей Болонського процесу
в європейському регіоні. 

Ідея СЦН не нова, виникла ще
на початку ХХ століття. У контекс-
ті європейської освітньої інтегра-
ції набула актуальності у ХХІ сто-
літті, оскільки спрямована на
розв’язання проблем масовості
вищої освіти, більшої диверсифі-
кації студентського контингенту:
зростання вимог до якості вищої
освіти та зумовлене цим збіль-
шення витрат на її отримання,
здатність задовольняти різнома-
нітні потреби студентів. Основні
принципи такого навчання пере-
водять взаємостосунки виклада-
ча та студента в нову площину:
гнучкого, активного навчання, рів-
ноправності його суб’єктів, віль-
ного часу та структури навчання,
підвищення мотивації до навчан-
ня, задоволення різних і змінних
потреб студента, підвищення
його самостійності й відповідаль-
ності, постійної самоосвіти [1].

СЦН стимулює зміну ролі
викладача як партнера, який
допомагає навчатися й коригує
знання студентів, забезпечує
високий рівень їх мотивування
та професійно-особистісного су-
проводу. У такому випадку кон-
цепції СЦН повністю відповідає
коучинговий підхід. Це ефектив-
на система розвивальної взає-
модії, у якій коуч визначає всі
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стадії процесу розвитку особис-
тості, пов’язані з ними потреби
в навчанні, стимулює інтерес
до навчання й бажання вчитися.

У такій взаємодії коуч керу-
ється принципами: 1) власної
відповідальності та делегування
відповідальності студентові (у
кожній особистості закладено
великий потенціал, який потріб-
но мобілізувати та реалізувати,
спонукати її до самостійного ви-
бору дій для досягнення висо-
кого результату); 2) партнерства
(педагогічного спілкування, що
ґрунтується на суб’єкт-суб’єктних
стосунках коуча та студента); 3)
ієрархічного розвитку (поетап-
ного формування нової стратегії
особистісного та професійного
розвитку; фокусування уваги на
майбутньому, нинішній стан —
лише стартова позиція для роз-
витку); 4) гнучкості (формування
гнучкості мислення, віра у свої
можливості, подолання власних
стереотипів, що перешкоджають
досягненню цілей; усвідомлення
алгоритмів своєї поведінки, що
не сприяють успіху); 5) взаємодії
(поетапність дій, спрямованих
на досягнення мети, забезпечать
високу результативність в освітній
і професійній діяльностях) [2, 3].

Отже, основне завдання коу-
ча — виявити та реалізувати
потенціал особистості; навчити
використовувати всі можливі
ресурси для досягнення успіху;
знаходити оптимальний варіант
дії, що дає змогу при мінімаль-
них зусиллях досягати макси-
мального результату. 

Формування у студента впев-
неності в собі, віра у власні мож-
ливості, адекватна самооцінка є
підґрунтям високої навчально-
пізнавальної мотивації, форму-

вання відповідальності за нав-
чання. При цьому реалізувати
коучинг як педагогічну техноло-
гію повною мірою можна лише
тоді, коли студент зацікавлений
у здобутті знань, умінь для до-
сягнення власних цілей, і коуч
має мотивувати його [4]. 

Усі наведені вище принципи
коучингу зафіксовано в різнома-
нітних його дефініціях, залежно
від сфери застосування. У. Тімоті
Голві, основоположник коучингу,
визначає його як процес створен-
ня коучем умов для всебічного
розвитку особистості клієнта [5].

Майзл Дауні в книзі «Ефектив-
ний коучинг: Уроки коуча коучей»
визначає це поняття як мистецт-
во сприяти підвищенню резуль-
тативності, навчанню та розвитку
іншої людини. Автор підкреслює,
що завдяки коучингу клієнти
розширюють пізнання, підвищу-
ють ефективність і якість свого
життя [6].

Джон Уітмор, який розвинув
ідеї У. Тімоті Голві та застосував
їх до навчання у сфері менедж-
менту й корпоративного бізнесу,
визначив мету коучингу: навчити
персонал компаній вчитися й
думати самостійно, менеджерів
бути коучами; допомогти керів-
никам створювати організації,
які самонавчаються [7].

Томас Дж. Леонард, засновник
Університету коучів, Міжнародної
федерації коучів (ISF), Міжна-
родної асоціації сертифікованих
коучів та проекту CoachVille.com
визначає коучинг як систему
реалізації соціального, особистіс-
ного, творчого потенціалу учас-
ників процесу розвитку з метою
отримання максимально мож-
ливого ефективного результату
[8]. Він першим запозичив цей
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термін зі спорту (англ. coach —
репетитор, інструктор, тренер) і
запровадив у інших сферах. 

Завдяки високій ефективнос-
ті коучинг як професійна послуга
та технологія навчання зі сфер
спорту, бізнесу, психології все
більше поширюється в освіті.
Окремі дослідники вказують, що
коучинг співвідноситься переду-
сім із неформальною освітою
(курси підвищення кваліфікації,
професійна перепідготовка, нав-
чання на підприємствах) [7–9].
Однак останнім часом усе більше
публікацій присвячено впрова-
дженню коуч-технік у системі
середньої освіти, післядиплом-
ній педагогічній освіті: керів-
ники-педагоги діляться власним
досвідом щодо проведення
коуч-сесій, методичними роз-
робками уроків-презентацій із
використанням елементів коу-
чингу. Значно менше публікацій
із цієї теми стосуються сектору
вищої освіти, лише окремі
статті, параграфи про коучинг як
форму інноваційних технологій
навчання висвітлено в навчаль-
но-методичній літературі з пе-
дагогіки вищої школи [2, 10].

У науково-методичній літера-
турі визначають поняття «педа-
гогічного коучингу» як сучасної
технології розвитку педагогічно-
го працівника. Значно ширшим
видається поняття «освітнього
коучингу» в роботах Борової Т. А.,
що передбачає «встановлення
взаємодії між учасниками навчаль-
но-виховного процесу з метою
досягнення взаємно визначених
цілей як з удосконалення профе-
сійної діяльності, так і підвищен-
ня якості навчання…» [11, C.
11–12]. Проте таке визначення
не охоплює сутісних особливос-

тей коучингу, адже його можна
поширити на всі форми інтер-
активних технологій навчання. 

Тому, зважаючи на викладені
вище характеристики, доціль-
ніше було б визначити коучинг в
освіті (освітній коучинг) як творчу
взаємодію рівноправних учасни-
ків освітнього процесу, спрямо-
вану на виявлення та реалізацію
потенціалу того, хто навчається,
для досягнення ним високого ос-
вітньо-професійного, соціаль-
ного, особистісного розвитку. 

Відповідно викладач у системі
супроводу розвитку майбутньо-
го фахівця організовує навчаль-
ний процес у такий спосіб, який
сприятиме виявленню потреб
особистості студента, альтерна-
тивних способів їх задоволення,
забезпечить самостійне прийнят-
тя студентом ефективних рішень.

Конкретизовано поняття освіт-
нього коучингу в контексті вищої
освіти в наукових розвідках
Романової С. М. Дослідниця роз-
глядає його як феномен освіт-
нього процесу, побудований на
мотивувальній взаємодії, у якому
викладач створює спеціальні
умови, спрямовані на розкриття
особистісного потенціалу сту-
дента для досягнення важливих
для нього цілей в оптимальний
термін, у конкретній предметній
галузі знань [3]. 

У науковій літературі дослід-
ники [5, 7, 10] намагаються виз-
начити відмінність поширених
у європейському освітньому
просторі синонімічних понять
для позначення професіонала,
відповідального за академічну ус-
пішність студентів, розвиток їхніх
особистісних якостей — «коуч»,
«ментор», «тьютор», «едвайзер»,
«фасилітатор» — та доходять
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висновку, що теоретично їх важко
розмежувати, інколи одне понят-
тя визначається через інше. Їх ужи-
вання є суто специфічним і зале-
жить від конкретного культур-
ного та професійного контексту,
а також різноманітності педаго-
гічних функцій, які співвідносять-
ся з різними формами супрово-
ду впродовж життя. Однак усі ці
поняття пов’язані з супроводом,
керівництвом, гнучким спряму-
ванням особи за обраною нею
освітньою траєкторією, що є
сутністю гуманістичного підходу
в педагогіці.

На відміну від менторства
(викладач оцінює, конструктив-
но критикує, студент виконує) чи
наставництва (студент діє за
його прикладом), коучинг, перш
за все, передбачає партнерство
та відповідальність за результа-
ти цієї діяльності, що ґрунтуєть-
ся здебільшого не на знаннях чи
досвіді коуча, а на здатності осо-
бистості самостійно та творчо
навчатися, підвищувати свій про-
фесійний рівень [10]. На різних
етапах навчально-виховного про-
цесу викладач може інтегрова-
но, ефективно діяти, виконуючи
функції коуча, ментора чи на-
ставника. 

Коучинг як педагогічна техно-
логія ґрунтується на організації
викладачем у ВНЗ ефективної
міжособистісної комунікації у
форматах індивідуальних занять,
консультацій, науково-освітніх
проектів для: 1) мотивування та
визначення мети; 2) планування
для здійснення ефективних дій;
3) реалізації плану; 4) завершен-
ня (рефлексії). 

Таким чином, викладач як коуч
вивчає ситуацію чи проблему;
спільно зі студентом ставить зав-

дання; виявляє внутрішні та зов-
нішні перешкоди для досягнен-
ня мети, способи їх подолання;
визначає послідовність дій і тер-
міни їх виконання. На кожному
етапі аналізуємо ситуацію з огля-
ду на те, що вдалося виконати,
якість виконання, які виникали
труднощі.

Вивчення досвіду застосуван-
ня коуч-технік на практиці в різних
сферах дає можливість адапту-
вати їх для вищої школи. Методи
GROW, SMART, які екстраполю-
ються зі сфер менеджменту та
психології в галузь освіти, коуч-
техніки «Колесо життєвого ба-
лансу», «Рефлексії задоволенос-
ті просуванням до мети «від 1-го
до 10-ти», «Лінія часу» забезпечать
пошук ресурсів і можливостей
для досягнення та візуалізації ці-
лей, цінностей, рефлексії задо-
воленості своїми успіхами та ін.
[11]. 

За допомогою чітких, логічно
побудованих питань, спрямова-
них на актуалізацію внутрішніх
ресурсів, викладач мотивує сту-
дентів, налаштовує на учіння,
організовує на самостійне вирі-
шення завдань і досягнення
результату. Звичайно, відкриті
запитання як основний інструмент
коуча можна використовувати
на заняттях різних видів у ВНЗ,
однак це вимагає відповідної
організаційно-методичної підго-
товки та витрат часу.

На першому етапі мотивації
та визначення мети потрібно на-
цілити студентів на бачення май-
бутнього успішного результату
після вивчення теми, розділу/кре-
дитного модуля/навчальної дис-
ципліни, перед написанням дип-
ломного проекту, магістерської
дисертації. Звернутися до студен-
тів із запитаннями [4, 11].
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1. Опишіть привабливий для
Вас образ фахівця галузі.

2.Яким бачите себе напри-
кінці заняття/вивчення теми/ви-
конання роботи?

3. Яким бачать Вас навколиш-
ні (студенти, викладачі)?

4. У такій ситуації наскільки
Ви будете задоволені собою?

Таким чином, викладач допо-
магає кожному студенту усві-
домити власні цілі — важливі,
конкретні, чітко визначені в часі.
Згодом обговорюють різні шля-
хи їх досягнення. Наприклад:

1. Якої мети прагнете досягти
після вивчення теми/кредитного
модуля?

2. Чому ця мета важлива для
Вас? Які її переваги для Вас
(групи, інституту, університету)?

3. Наскільки від кожного з
Вас залежить досягнення мети?

4. Як дізнаєтеся, що досягли її?
5. Що потрібно зробити для її

досягнення?
6. Які потрібні ресурси? Чи є

вони у Вас?
7. Якщо не досягнете мети,

якими можуть бути для Вас
негативні наслідки?

8. Упродовж якого періоду
зможете реалізувати мету?

9. Як це вплине на Ваше
життя?

10. Яким чином результати
Вашої роботи можуть поєдну-
ватися з результатами інших?

На другому етапі планування
та здійснення ефективних дій
доцільно буде поставити такі
орієнтовні запитання:

1. Відповідно до визначеної
мети, які дії потрібно виконати
на цьому занятті (на цьому тижні
тощо)?

2. Яким буде перший етап
(найпростіший, найбільш ефек-
тивний)? Наступний і далі?

3. Яким чином пропонуєте це
зробити? 

4. Які способи ще можна ви-
користати?

5. Якби мета була вже досяг-
нута, які були б Ваші наступні дії?

На третьому етапі реалізації
плану формуємо покроковий
план досягнення за допомогою
методики «Рефлексії задоволе-
ності просуванням до мети «від
1-го до 10-ти», орієнтуючись на
нинішню ситуацію.

1. На якому етапі Ви нині
знаходитеся за шкалою від 1-го
до 10-ти?

2. Якщо перейти на один бал
вище, що зміниться? А якщо ще
на один? І так далі.

На четвертому завершально-
му етапі можна поставити такі
запитання:

1. Як Ви зрозумієте, що до-
сягли мети?

2. Скільки часу потрібно було
для вирішення кожного завдан-
ня? Які завдання були взаємо-
пов’язані?

3. Які перші (найлегші) кроки
зробили для досягнення мети?

4. Що не вдалося зробити?
Чому?

Викладач як коуч повинен
формувати та підтримувати спри-
ятливі соціально-психологічні
умови для спільної діяльності.
Відтак має розвивати власні вмін-
ня вербальної й невербальної ко-
мунікації для здійснення суб’єк-
тивної взаємодії зі студентами:
активне, глибинне слухання, від-
криті ефективні запитання, то-
нальність, темп мовлення тощо.

Результатом діалогічного спіл-
кування з використанням елемен-
тів коучингу має стати набуття сту-
дентами цінного досвіду в спіль-
ній творчій діяльності, розуміння
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його значення для освітньо-про-
фесійного розвитку та якнайпов-
нішої реалізації власних ресурсів.

Висновки
Коучинг відповідає цілям СЦН

та через свою високу ефектив-
ність в інших сферах активно
поширюється в системі вищої
освіти. Коучинг в освіті — це
творча взаємодія рівноправних
учасників освітнього процесу,
спрямована на виявлення та
реалізацію потенціалу того, хто
навчається, для досягнення ним
високого освітньо-професійно-
го, соціального, особистісного
розвитку. Застосування викла-
дачем запитань як основного
інструмента коуча на різних ета-
пах навчально-виховного про-
цесу (науково-освітні проекти,

індивідуальні консультації тощо)
спрямовано на допомогу студен-
там усувати проблеми в осо-
бистісній і професійній сферах
шляхом мобілізації та реалізації
їхнього внутрішнього потенціа-
лу. Досвід використання технік
коучингу фахівцями різних галу-
зей дав можливість упорядку-
вати перелік орієнтовних питань
для актуалізації внутрішніх ре-
сурсів студентів, самостійного
вирішення ними завдань і досяг-
нення позитивного результату.

Коучинговий підхід підвищує
культуру викладання, яка в кон-
тексті СЦН по-новому осмислю-
ється через учіння. Завдання
викладача — організувати процес
так, щоб викладання сприяло
учінню, професійному розвитку
та самореалізації студентів.
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В статье проанализировано понятие коучинга 
как педагогической технологии студентоцентрирован-

ного обучения, уточнена дефиниция понятия коучинга 
в образовании. Описана трансформация целей препода-

вателя как коуча, рассмотрены особенности организации
коммуникации субъектов учебно-воспитательного про-

цесса в высших учебных заведениях с использо-
ванием элементов коучинга.

Ключевые слова: студентоцентрированное 
обучение; коучинг; коуч; образовательный коучинг;

педагогический коучинг.

It has been analyzed in the article the concept of coaching 
as an educational technology student-centred learning, 

the definition of the concept of coaching in education 
is specified.

We describe the transformation of the teacher’s goals 
as the coach, the features of the organization of educa-
tional communication entities and educational process 

in higher educational institutions with coaching elements.

Keywords: student-centred learning; coaching; coach;
coaching education; pedagogical coaching.
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