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ВСТУП 

 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Бізнес-коучинг» 

складена відповідно до Стандарту вищої освіти України (далі – Стандарт) 

другого (магістерського) рівня галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент». 

Опис навчальної дисципліни (анотація). Дана навчальна дисципліна є 

теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль 

фахівця в області менеджменту. Вивчення дисципліни забезпечує одержання 

необхідних теоретичних знань та практичних навиків з питань формування 

системи теоретичних і практичних знань щодо основ бізнес-коучингу. В 

процесі вивчення дисципліни відбувається висвітлення сутності й 

особливостей процесу коучингу, а також основних інструментів коучингу, 

які можуть бути застосовані в різних сферах життєдіяльності людини та 

спрямовані на розвиток особистості. Знання дисципліни надає можливість 

підвищити якість менеджменту, і, як наслідок, забезпечити стабільний 

розвиток підприємства. 

 

Найменування показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітній 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 3 

Галузь знань 07 

«УПРАВЛІННЯ ТА 

АДМІНІСТРУВАННЯ» 

Вибіркова  

Розділів – 2 

Спеціальність:  

073 «Менеджмент» 

Рік підготовки 

Змістових розділів – 2 1-й 1-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання:  

Семестр 

- - 

Лекції 

16 год. 2 год. 

Загальна кількість годин 

– 90 

Практичні 

16 год. 4 год. 

Тижневе навантаження:  

аудиторних – 2  

самостійної роботи 

студента – 3,2 

Освітній рівень: 

Другий (магістерський) 

рівень 

Самостійна робота 

58 год. 84 год. 

Вид контролю: 

залік залік 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретичні, 

методологічні, методичні основи науково-дослідницької діяльності у сфері 

бізнес-коучингу, його технологічне, організаційне, правове забезпечення. 

Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна «Бізнес-коучинг» 

базується на знаннях таких дисциплін, як «Менеджмент», «Соціологія та 
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психологія» та взаємопов’язана з дисциплінами «Методологія і організація 

наукових досліджень», «Іміджевий менеджмент». 

 

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Бізнес-коучинг» є 

формування у студентів системи теоретичних знань та практичних навичок 

використання компетенцій, професійне висвітлення сутності й особливостей 

процесу коучингу, а також основних інструментів коучингу, які можуть бути 

застосовані в різних сферах життєдіяльності людини та спрямовані на 

розвиток особистості та ефективному управлінні підприємством. 

 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Бізнес-коучинг» є:  

– ознайомлення студентів з історичними аспектами розвитку та 

становлення методів бізнес-коучингу;  

– розкриття змісту основних коучингових методів;  

– висвітлення методологічних засад використання методів та технік 

коучингу в менеджменті;  

– формування у студентів практичних навичок та умінь, необхідних для 

використання методів коучингу;  

– орієнтація студентів на вивчення та застосування методів бізнес-

коучингу в практичній діяльності.  

 

1.3. Компетентності та результати навчання, формуванню яких 

сприяє дисципліна (взаємозв’язок з нормативним змістом підготовки 

здобувачів вищої освіти, сформульованим у термінах результатів навчання у 

Стандарті). 

Згідно з вимогами стандарту дисципліна забезпечує набуття 

студентами компетентностей:  

 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері управління 

або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або 

здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і 

вимог. 

 

Результати навчання: 

Після опанування дисципліни студент повинен  

знати:  

− етичні норми та стандарти коучингової діяльності для ведення 

успішного бізнесу;  

– особливості діяльності коуча для покращення результатів діяльності 

підприємства;  

– основні матеріали та техніки застосування методик коучингу;  

– різновиди методів коучингу та їх терапевтичні та педагогічні 

можливості;  
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– особливості використання технік коучингу з різними групами клієнтів; 

– кваліфікаційні вимоги, професійні компетентності коуча;  

– етапи бізнес-коучингового процесу;  

– методику формулювання запитань у коучинговому процесі;  

– логічні рівні коучингу.  

уміти:  

–  користуватися техніками трансформаційної комунікації;  

– застосовувати коучингові тактики і підходи;  

– застосовувати моделі «grow» і «т» модель;  

– застосовувати інструменти побудови ефективної комунікації у 

коучинговому процесі;  

– формулювати на логічному рівні запитання у коучинговій комунікації;  

– використовувати техніки, вправи досягнення ефективного результату в 

коучингу;  

– застосовувати техніки «рівневого слухання» у коучинговій 

комунікації;  

– розкривати потенціал людини, розвиток її професійних та особистих 

якостей;  

– розвивати нові здібності й навички, які підвищують ефективність 

роботи та загалом покращують якість життя людини;  

– уміти керувати собою, своїм станом, своїми ресурсами;  

– допомагати іншим у розвитку особистісного потенціалу, в підвищенні 

особистої ефективності, розвивати навички комунікації;  

– будувати конструктивні відносини з колегами, які максимально 

підвищують ефективність вирішення актуальних життєвих завдань. 

 

 

2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

На вивчення навчальної дисципліни «Бізнес-коучинг» відводиться 90 

години 3 кредити ЄКТС. 

 

ЗМІСТОВИЙ РОЗДІЛ 1 

БІЗНЕС-КОУЧИНГ: СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ, ВИДИ ТА ОСНОВНІ 

ЗАВДАННЯ 

 

Тема 1. Теоретичні аспекти значення та практики використання 

коуч-діяльності 

Сутність, мета та принципи коучингу. Види коучингу. Орієнтація лайф-

коучингу. Особистість коуча: професійні стандарти Міжнародної Федерації 

Коучингу (ICF). Ключові компетенції коуча. 

 

Тема 2. Основи коучингового процесу: перший етап. 

Роль емоцій під час коучингового процесу. Мотивація до змін як 

основа коучингового процесу. Коучинг як нова технологія в професійній 
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освіті. Роль коуча перед студентом. Очікувані результати та можливості їх 

реалізації в процесі коуч-діяльності. 

 

Тема 3. Основи коучингового процесу: завершальний етап  

Постановка запитань у коучинговому процесі. Десять розповсюджених 

помилок при постановці запитань. Клієнти коуча. Вивчення запиту та оцінка 

ресурсів клієнта. Типи коучингових розмов «Зона комфорту». Роль емоцій 

під час коучингового процесу. Мотивація до змін як основа коучингового 

процесу. 

 

Тема 4. Інструменти коучингу: навчальний практикум  та 

допоміжні техніки у коучинговому процесі 

Основні інструменти коучингу. Техніка «Колесо балансу». Модель 

GROW. Стратегія Уолта Діснея. Піраміда Роберта Ділтса. Техніка 

шкалювання. Використання метафор. Метафоричні асоціативні карти. 

Техніка «воронка запитань». Техніка «картезіанські запитання». Техніка 

«SMART» Практикум коуч-діяльності  (визначення критеріїв задач). Модель 

SWOT. Вправи, спрямовані на самопізнання та розвиток особистості. 

 

ЗМІСТОВИЙ РОЗДІЛ 2 

ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ КОУЧ-ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Тема 5. Лайф-коучинг як помічник в житті 

Особливості лайф-коучингу. Відмінності лайф-коучингу від 

психотерапії. Практична роль лайф-коучингу в житті кожної особистості. 

Рамка обмежених переконань (як розібратися з власними «тараканами»). 

 

Тема 6. Бізнес-коучинг – успіх у бізнесі. Методологія бізнес-

коучингу 

Сутність, проблемність бізнес-коучингу. Користь бізнес-коучингу 

професіоналу чи підприємцю. Результат бізнес-коучингу. Головні питання 

бізнес-коучингу. Первинне інтерв'ю, формування коучингового контракту. 

Навички коучингових комунікацій. Ключові компетенції коуча. Поведінкові 

індикатори, особливості розвитку, IDP. Інструменти ТА в коучингу. Модель 

відповідальності коучі. Самооцінка ефективності процесів 

коучингу."Матриця потенціалу": складові, способи її застосування. Стратегія 

в персональному коучингу: етапи, процес формування та реалізації 

 

Тема 7. Коучинг та інші види діяльності 

Чим відрізняється коучинг від інших видів надання допомоги 

особистості і бізнесу. Коучинг і освіта. Коучинг як сучасна концепція 

практичної психології. Педагогічний коучинг в розвитку управлінської 

компетентності керівників професійно-технічних навчальних закладів. 
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Тема 8. Системний коучинг в організації 

7 етапів корпоративного коучингу, правила їх реалізації. Принципи 

побудови взаємовідносин "замовник-коуч-клієнт". Діагностика, «зняття 

запиту» в корпоративному форматі коучингу. Основи проведення коучингу в 

контексті організації. Стратегія в корпоративному коучингу. "Модель 

узгодження" Надлера-Тушмана, модель 7С. Методи оцінки ефективності 

корпоративних коучингових програм. Мотивація і демотивация в коучингу. 

Формування "Карти мотивів". Компетентнісний підхід в корпоративному 

коучингу. Базові стратегії КК: "Піраміда зрілості", "Матриця розвиваючих 

призначень", "Цикли мотивації". Коуч-менеджмент. Реалізація програми 

управління в стилі коучинг. Кар'єрний коучинг в корпоративному форматі: 

принципи, методи, алгоритми. Коучинг керівників та перших осіб. Зворотній 

зв'язок в коуч-форматі. Передача управління коучинговим процесом. Основні 

відмінності індивідуального і командного коучингу. Контракт з командою на 

сесію, проект, взаємодію. Задачі коуча на різних стадіях розвитку команди. 

Методи управління груповою динамікою. Моделі командного коучингу: 

"Дорожня карта", START, SWOT, "Піраміда логічних рівнів". 15 основних 

форматів командного і групового коучингу. Імпровізація в коучингу, як 

справлятися в помилками і невдачами? Коучинг проектних і віртуальних 

команд. Оцінка ефективності командного коучингу. 

 

Тема 9. Просування системи коучингу в організації 

Культура коучингу в організації: період змін. Посткоучинг і передача 

управління коучинговими процесами. Персональний бренд бізнес-коуча та 

побудова успішної практики. 

 

 

3. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назви змістових розділів 

і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього 
у тому числі 

усього 
у тому числі 

л п лаб. інд. с. р. л п лаб. інд. с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий розділ 1. Бізнес-коучинг: сутність, функції, види та основні завдання  

Тема 1. Теоретичні 

аспекти значення та 

практики використання 

коуч-діяльності 

8 2 1 - - 5 10 2 - - - 8 

Тема 2. Основи 

коучингового процесу: 

перший етап. 

9 2 2 - - 5 10 - - - - 10 

Тема 3. Основи 

коучингового процесу: 

завершальний етап. 

9 2 2 - - 5 12 - 2 - - 10 

Тема 4. Інструменти 

коучингу: навчальний 

практикум та допоміжні 

техніки у коучинговому 

процесі 

8 2 1 - - 5 10 - - - - 10 

Контрольна робота №1 4 - 2 - - 2 - - - - - - 
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Разом за змістовим 

розділом 1 
38 8 8 - - 22 42 2 2 - - 38 

Змістовий розділ 2. ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ КОУЧ-ДІЯЛЬНОСТІ 

Тема 5. Лайф-коучинг як 

помічник в житті 
9 2 1 - - 6 9  - - - 9 

Тема 6. Бізнес-коучинг – 

успіх у бізнесі. 

Методологія бізнес-

коучингу 

12 2 2 - - 8 11 - 2 - - 9 

Тема 7. Коучинг та інші 

види діяльності 
11 2 1 - - 8 9 - - - - 9 

Тема 8. Системний 

коучинг в організації 
8 1 1 - - 6 9 - - - - 9 

Тема 9. Просування 

системи коучингу в 

організації 

8 1 1 - - 6 10 - - - - 10 

Контрольна робота №2 4 - 2 - - 2 - - - - - - 

Разом за змістовим 

розділом 2 
52 8 8 - - 36 48 - 2 - - 46 

Усього годин 90 16 16 - - 58 90 2 4 - - 84 

 

 

4. ТЕМИ ЛЕКЦІЙ 

 
№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1. Теоретичні аспекти значення та практики використання коуч-діяльності 2 

2. Основи коучингового процесу: перший етап. 2 

3. Основи коучингового процесу: завершальний етап. 2 

4. Інструменти коучингу: навчальний практикум та допоміжні техніки у 

коучинговому процесі 
2 

5. Лайф-коучинг як помічник в житті 2 

6. Бізнес-коучинг – успіх у бізнесі. Методологія бізнес-коучингу 2 

7. Коучинг та інші види діяльності 2 

8. Системний коучинг в організації 1 

9. Просування системи коучингу в організації 1 

Разом: 16 

 

 

5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

Програмою навчальної дисципліни семінарські заняття не передбачені. 

 

 

6. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 
№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1. Теоретичні аспекти значення та практики використання коуч-діяльності 1 

2. Основи коучингового процесу: перший етап. 2 

3. Основи коучингового процесу: завершальний етап. 2 

4. Інструменти коучингу: навчальний практикум та допоміжні техніки у 1 
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коучинговому процесі 

5. Контрольна робота №1 2 

6. Лайф-коучинг як помічник в житті 2 

7. Бізнес-коучинг – успіх у бізнесі. Методологія бізнес-коучингу 1 

8. Коучинг та інші види діяльності 1 

9. Системний коучинг в організації 1 

10. Просування системи коучингу в організації 1 

11. Контрольна робота №2 2 

Разом: 16 

 

 

7. ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Програмою навчальної дисципліни лабораторні заняття не передбачені. 

 

 

8. САМОСТІЙНА РОБОТА 
№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1. Теоретичні аспекти значення та практики використання коуч-діяльності 5 

2. Основи коучингового процесу: перший етап. 5 

3. Основи коучингового процесу: завершальний етап. 5 

4. Інструменти коучингу: навчальний практикум та допоміжні техніки у 

коучинговому процесі 

5 

5. Контрольна робота №1 2 

6. Лайф-коучинг як помічник в житті 6 

7. Бізнес-коучинг – успіх у бізнесі. Методологія бізнес-коучингу 8 

8. Коучинг та інші види діяльності 8 

9. Системний коучинг в організації 6 

10. Просування системи коучингу в організації 6 

11. Контрольна робота №2 2 

Разом: 58 

 

 

9. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

 

Індивідуальне науково-дослідне завдання (ІНДЗ) з дисципліни «Бізнес-

коучинг» не передбачено. 

 

 

10. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 

Самостійна робота полягає в опрацюванні окремих тем програми або їх 

частин, які не викладаються на лекціях. 

Завдання 1. Методологія бізнес-коучингу. 



10 

 

Студент самостійно повинен розробити "Матрицю потенціалу": 

складові, способи її застосування, визначити стратегію в персональному 

коучингу для власного проекту. 

Завдання 2. Створення персонального бренду. 

Студент самостійно повинен вивчити ядро персонального бренду і 

ресурси, необхідні для успішної кар'єри коуча. Зробити "Карту ресурсів" 

бізнес-коуча. 

Завдання 3. Програма побудови успішної практики: напрямок, етапи, 

вибір продуктів. 

Студент самостійно повинен розробити програму побудови успішної 

практики: напрямок, етапи, вибір продуктів для власного підприємства. 

Завдання 4. Принципи просування. Як стати №1 у своїй ніші 

Студент самостійно повинен визначити принципи просування своєї 

компанії та розробити принципи роботи з колективомс. Зробити аналіз: «Як 

стати №1 у своїй ніші». 

Завдання 5. Аналіз. 

Студент самостійно повинен провести аналіз етичного кодексу ICF та 

зробити таблицю пропозицій щодо його вдосконалення. 

 

 

11. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 

При викладанні навчальної дисципліни «Бізнес-коучинг» 

застосовуються: 

- Навчання через аналіз матеріалу, постановку проблем і завдань з 

можливістю консультацій з викладачем, як безпосередньо, так і 

опосередковано через електронні засоби зв’язку.  

- Практичні заняття у вигляді семінарів з мультимедійними 

презентаціями студентів.  

- Практичні заняття у вигляді тренінгів.  

- Творчі завдання.  

- Самостійна робота з вивченням оприлюднених у системі Moodle 

електронних матеріалів з можливістю проведення консультацій. 

 

 

12. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ  

 

Відповідно до плану вивчення дисципліни «Бізнес-коучинг» 

передбачається проведення поточного та підсумкового контролю: 

− поточний контроль передбачає проведення опитування під час 

практичних занять; 

− контроль виконання ІНДЗ та інших видів робіт; 

− підсумковий контроль реалізується у вигляді заліку. 

Методи контролю: 

1. Оцінювання знань студента під час практичних занять. 
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2.Виконання завдань для самостійної роботи. 

3. Виконання ІНДЗ. 

4. Проведення проміжних тестів. 

5. Проведення поточного контролю. 

6. Проведення підсумкового заліку. 

 

13. ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ УСПІШНОСТІ 

НАВЧАННЯ 

 

Формою підсумкового контролю є залік, який складається очно в 

період призначений деканатом або за індивідуальним графіком, який 

затверджується навчальним планом. Основною формою підсумкового 

контролю є тестування, робота над практичним завданням та співбесіда. 

 

 

14. СХЕМА НАРАХУВАННЯ ТА РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ 

ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 

 

Оцінювання окремих видів виконаної студентом навчальної роботи з 

дисципліни «Бізнес-коучинг» здійснюється в балах відповідно до табл.14.1 

Виконані види навчальної роботи зараховуються студенту, якщо він 

отримав за них позитивну рейтингову оцінку. 

Таблиця 14.1 

Розподіл балів оцінювання успішності студентів з навчальної 

дисципліни «Бізнес-коучинг» 
Розділ І 

Поточне тестування та самостійна робота 
Розділ ІІ 

Підсумковий 

контроль 

Всього 

Змістовий розділ 1 Змістовий розділ 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 КР1 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 ІНДЗ КР2   

5 5 5 5 10 - 5 5 5 5 - 10 40 100 

*Т1, Т2, ..., Т12 – теми занять 
**КР1, КР2 – контрольні роботи 
***ІНДЗ – індивідуальне науково-дослідне завдання 

 

Поточне оцінювання знань студентів проводиться протягом семестру 

у наступних формах: 

− усного опитування студентів на практичних заняттях та оцінки рівня 

їх знань; 

− перевірки правильності розв’язання практичних задач; 

− експрес-опитування (в усній чи письмовій формі). 

Загальна оцінка знань студентів за поточним контролем 

Результати поточного контролю знань студентів в цілому (за усіма 

формами робіт) оцінюються в діапазоні від 0 до 60 балів. 

Студент допускається до підсумкового контролю за умови виконання 

вимог навчальної програми та у разі, якщо за поточну навчальну діяльність 

він набрав не менше 36 балів. 

Підсумкове оцінювання знань студентів 
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Підсумкове оцінювання знань студентів проводиться у формі заліку. 

Критерії оцінювання знань під час заліку 

Максимальна кількість балів, яку можна отримати на іспиті складає 40 

балів (див. табл. 14.2). 

 

 

Таблиця 14.2 

Розподіл балів оцінювання при підсумковому контролі з навчальної 

дисципліни «Бізнес-коучинг» 
Оцінка в балах за поточне 

оцінювання 

Оцінка в балах за 

підсумкове оцінювання 

Оцінка за національною 

шкалою 

54-60 36-40 Відмінно 

45-53 30-35 Добре 

36-44 24-29 Задовільно 

менше 36 менше 24 Незадовільно 

 

Під час оцінювання відповіді на окреме питання додатково 

враховуються допущені недоліки та помилки, якими вважаються: 

− неохайне оформлення роботи (не загальноприйняті скорочення, 

незрозумілий почерк, використання олівців замість чітких чорнил) (мінус 2 

бали); 

− неточності в назвах окремих економічних категорій та понять (мінус 4 

бали). 

Критерії оцінювання відповіді на теоретичні питання білету: 

1. Повна відповідь на питання, яка оцінюється «відмінно», повинна 

відповідати таким вимогам: 

− розгорнутий, вичерпний виклад змісту даної у питанні проблеми; 

− повний перелік необхідних для розкриття змісту питання економічних 

категорій та законів; 

− здатність здійснювати порівняльний аналіз різних теорій, концепцій, 

підходів та самостійно робити логічні висновки й узагальнення; 

− уміння користуватись методами наукового аналізу економічних явищ, 

процесів і характеризувати їхні риси та форми виявлення; 

− демонстрація здатності висловлення та аргументування власного 

ставлення до альтернативних поглядів на дане питання; 

− використання актуальних фактичних та статистичних даних, знань дат 

та історичних періодів, які підтверджують тези відповіді на питання. 

2. Відповідь на питання оцінюється «добре», якщо: 

− відносно відповіді на найвищий бал не зроблено розкриття хоча б 

одного з пунктів, вказаних вище (якщо він явно потрібний для вичерпного 

розкриття питання) або, якщо: 

− при розкритті змісту питання в цілому правильно за зазначеними 

вимогами зроблені окремі помилки під час: використання цифрового 

матеріалу. 

3. Відповідь на питання оцінюється «задовільно», якщо: 
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− відносно відповіді на найвищий бал не зроблено розкриття чотирьох 

чи більше пунктів, зазначених у вимогах до нього (якщо вони явно потрібні 

для вичерпного розкриття питання);  

− одночасно присутні чотири чи більше типів недоліків, які окремо 

характеризують критерій оцінки питання; 

− висновки, зроблені під час відповіді, не відповідають правильним чи 

загально визначеним при відсутності доказів супротивного аргументами, 

зазначеними у відповіді; 

− характер відповіді дає підставу стверджувати, що особа, яка складає 

іспит, не зовсім правильно зрозуміла зміст питання чи не знає правильної 

відповіді і тому не відповіла на нього по суті, допустивши грубі помилки у 

змісті відповіді. 

З урахуванням вищевикладеного результати заліку оцінюються в 

діапазоні від 0 до 40 балів для студентів. При цьому, якщо відповіді студента 

на заліку оцінені менше ніж на 30%, він отримує незадовільну оцінку за 

результатами заліку та незадовільну загальну підсумкову оцінку. 

Загальна підсумкова оцінка з дисципліни складається з суми балів за 

результати поточного контролю знань та за виконання завдань, що 

виносяться на залік.   

Загальна підсумкова оцінка не може перевищувати 100 балів. 

Загальна підсумкова оцінка в балах, за національною шкалою та за 

шкалою ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, навчальної 

картки та залікової книжки студента (див. табл. 14.3). 

Таблиця 14.3 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 
для заліку 

90-100 А відмінно 

зараховано 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

66-73 D 
задовільно 

60-65 Е 

30-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

1-29 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

 

15. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

− робоча навчальна програма дисципліни; 

− плани лекцій, практичних занять та самостійної роботи студентів;  
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− тези лекцій з дисципліни; 

− методичні вказівки до практичних занять для студентів; 

− методичні матеріали, що забезпечують самостійну роботу студентів;  

− тестові та контрольні завдання до практичних занять; 

− перелік питань та завдань для поточного і проміжного контролю знань 

з дисципліни; 

− перелік питань до іспиту, завдання для перевірки практичних навичок 

під час заліку. 

 

 

16. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 

Основна (базова): 

1. Аткинсон М. Наука и искусство коучинга: Внутренняя динамика / 

Мэрилин Аткинсон, Рае Т. Чоис ; пер. с англ. – К.: Companion Group, 2009. – 

208 с. 

2. Аткинсон М. Пошаговая система: Наука и искусство коучинга / 

Мэрилин Аткинсон, Рае Т. Чоис ; пер. с англ. – К.: Companion Group, 2010. – 

256 с. 

3. Бессер-Зигмунд К. EMDR в коучинге: WingWave – как взмах крыла 

бабочки / К. Бессер-Зигмунд, Х. Зигмунд. – СПб.: Издательство Вернера 

Регена, 2017. – 160 с. 

4. Дауни М. Эффективный коучинг: Уроки коуча коучей (Effective 

Coaching: Lessons from the Coaches’ Coach) / Майлз Дауни ; пер. с англ. Е. 

Гладкова. – М. : Издательство «Добрая книга», 2013. – 288 с. 

5. Основи коучингу : навчальний посібник / О. О. Нежинська, В. М. 

Тименко. – Київ ; Харків : ТОВ «ДІСА ПЛЮС», 2017. – 220 с. : іл. 

6. Костєва Т. Б. Практикум коуч-діяльності./ Тетяна Богданівна 

Костєва. – Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2019. – 40 с. – 

(Методична серія ; Вип. 276). 

7. Оуэн Х. Призвание – лидер: Полное руководство по эффективному 

лидерству / Х. Оуэн, В. Ходжсон, Н. Газзард. – Днепропетровск: Баланс 

Бизнес Букс, 2005. – 384 с. 

8. Рейнолдс М. Коучинг: эмоциональная компетентность / Рейнольдс 

Марша; пер. с англ. Центра поддержки корпоративного управления и 

бизнеса. – М.: Центр поддержки корпоративного управления и бизнеса, 2013. 

– 112 с. – (Серия «Коучинг из первых рук»). 

 Допоміжна: 

1. Уитмор Дж. Внутренняя сила лидера: Коучинг как метод управления 

персоналом / Джон Уитмор. – М.: Альпина Паблишер, 2012. – 309 с. 

2. Уитмор Дж. Коучинг высокой эффективности. Новый стиль 

менеджмента, развитие людей, высокая эффективность (Coaching for 

Performance: GROWing People, Performance and Purpose) / Джон Уитмор ; пер. 
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с англ. – М.: Международная академия корпоративного управления и 

бизнеса, 2005. – 168 c. 

3. Управлінське лідерство: виклики сьогодення: колективна 

монографія; за заг. ред. В. В. Толкованова. – Хмельницький : ПП Мельник А. 

А., 2013. – 600 с. 

 

17. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ: 

 

1. Коучинг – інструмент особистого і професійного розвитку 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.lifecoach.com.ua/ 

2. Коучинг как средство управления [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.energonics.ru/coaching/articles1_icf.html. 

3. Офіційний сайт Національної бібліотеки України імені 

В.І.Вернадського // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua. 

4.  Сайт безкоштовних електронних підручників онлайн // 

Електронний ресурс. – Режим доступу: https://pidru4niki.com. 

5. Офіційний сайт студентської електронної бібліотеки «ЧИТАЛКА» 

// Електронний ресурс. – Режим доступу: http://chitalka.info. 

6. Офіційний сайт онлайн-бібліотеки освітньої та наукової літератури 

// Електронний ресурс. – Режим доступу: https://eduknigi.com. 

7. Сайт електронної бібліотеки підручників // Електронний ресурс. – 

Режим доступу: http://studentam.kiev.ua.  
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