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- Сутність поняття «коучинг»;

- Провідні принципи коуч освіти;

- Коучинг як основа для успішної реалізації
особистості;

- Коуч інструменти та шляхи впровадження.



Визначення коучингу

Коучинг (від англ. Coaching –
тренувати, займатися 

репетиторством, готувати до чого-
небудь) – це вчення, що виникло 

на перетині психології, 
менеджменту, філософії, логіки і 

життєвого досвіду; процес, 
спрямований на досягнення цілей 

в різних сферах життя.



Визначення коучингу

Коучинг – це мистецтво  створення 
за допомогою бесіди й поведінки, 

середовища, яке полегшує рух 
людини до бажаних цілей так, щоб 

воно приносило задоволення



Провідні принципи

усвідомлене 
ставлення до учнів як 

до відповідальних 
творців і менеджерів 

своєї навчально-
пізнавальної 
діяльності

забезпечення 
співробітництва і 

кооперації у 
навчальному 

процесі

залучення учнів до 
формулювання 

навчальних цілей та 
вибору стратегій для 
їхнього досягнення



Усвідомлення

Відповідальність

Ключові 
концепції



Коучинг як основа

Розвиток

Соціальної і 
громадянської 
компетентності

Підприємницької 
діяльності

Уміння 
навчатися 
впродовж 

життяОтримання 
навичок створення 
власних продуктів

Критичного 
мислення



Умови коучингу / коучинг навчання

використання  
онлайн –ресурсу

опора на 
практику

SMART
навчання



модель GROW 
– перший етап «goal» (у пер. з англ. «мета») – визначення 

цілей і завдань вирішення окресленої проблеми;

– другий етап «reality» (з англ. «реальність») – окреслення 
стану проблеми, визначення ресурсів, знань, необхідних для 

її вирішення;

– третій етап «option» (з англ. «варіант») – пошук можливих 
шляхів вирішення проблеми, вибір найоптимальніших;

– четвертий етап «will» (з англ. «воля») – застосування 
обраних стратегій, перевірка їх в дії.



Структура уроку

Моніторинг 
досягнення

Вибір 
стратегії

Постановка 
цілі

Аналіз 
складових 

успіху

Аналіз  
ресурсів

Аналіз 
можливостей



Визначення цілей



Визначення цілей



Кошик ідей
1 Тема:

Знаю-
Вмію

Не
Знаю-
Хочу
знати

Кошик
ідей

Тема:

Знаю / вмію Не знаю / 
хочу знати

Кошик ідей



Кошик ідей



Колесо балансу
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Колесо балансу



Колесо балансу



Колесо балансу



Шкалування
Шкала  від 1-10

1

10



Шкалування



Шкалування



Лінія часу

Майбутнє



Лінія часу



Лінія часу / Ресурси



Лінія часу / Ресурси



«Розкриття сонця»



Результат роботи

Хочу ! 

Можу! Роблю !

Маю 
результат!



Саморозвиток



Дякую за увагу!
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