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Самоосвіта 



Коучинг - новий напрям діяльності, що збагачує 
освітній процес та підвищує його ефективність.  

Реалії нашого часу 

➔ Високий темп 
➔ Стреси 
➔ Розвиток системи Лідерства 
➔ Відсутність довіри 
➔ Тренд “Навчання впродовж життя”(life- long-learning) 
➔ Учні вчаться краще, коли вмотивовані 

Коучинг - це розкриття потенціалу людини з метою максимального 
підвищення його ефективності.Коучинг не вчить, а допомагає вчитися. 

                                                                                                             Тімоти Голві  



Впровадження в 
освітній процес 

http://www.youtube.com/watch?v=_J7yQcO6hOU


Система  
мотивування 

Швидке 
досягнення 

мети 

Конкурентоздатний 
фахівець 



          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 у   

дії. 

 
 



Моніторинг 
досягнення 

Вибір 
стратегії 

Постановка 
цілі 

Аналіз 
складових 

успіху 

Аналіз  
ресурсів 

Аналіз 
можливостей 

Структура уроку 



Впровадження в 
освітній процес 

http://www.youtube.com/watch?v=FwyVVRbwNQA
http://www.youtube.com/watch?v=RI9aFhuobfw


Партнерство, як залог якості роботи 

вв Партнерство Довіра 

Контакт 

Домовленості 

Занурення  
в освітній процес 

Проміжні  
          підсумки 

Зворотній  
         зв'язок 

Підсумки, 
     рефлексія 

знання 

розуміння 

усвідомлення 



Тренінг 
  Коучинг як основа для успішної реалізації особистості 

здобувачів освіти 



Тренінг 
  



Отже, педагогічний коучинг включає: 
 

● системний супровід зростання учня, спрямований на ефективне 
досягнення важливих для нього цілій у конкретній темі; 

● партнерське комунікативне співробітництво; 
● розкриття потенціалу особистості для досягнення максимально значного 

результату; супровід учня, що дозволяє переміститися із зони проблеми в 
зону ефективного її рішення; 

● підтримка учня за індивідуальною освітньою траєкторією. 
 

Педагогічний коучинг- інноваційна технологія 

формування особистості. 



https://padlet.com/y
uliyaprokopenko1975
/s5gv1u51vir2nuig 

https://padlet.com/yuliyaprokopenko1975/s5gv1u51vir2nuig
https://padlet.com/yuliyaprokopenko1975/s5gv1u51vir2nuig
https://padlet.com/yuliyaprokopenko1975/s5gv1u51vir2nuig


Запрошуємо  

Proactive teacher 

08.02.2021-26.02.2021 

«Дистанційний курс  

освітній коучинг» 

Сайт дистанційне навчання НМЦ 
ПТО у Запорізькій області 
https://cutt.ly/yhfDlFk 
Професійна освіта покоління  « Z»           
https://www.facebook.com/groups/6
51169672083479/ 
Youtube Юлія Прокопенко 
https://www.youtube.com/channel/U
Czu2OPjUieXwcnqFUevdaEQ?view_as
=subscriber 
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Дякую за увагу! 


