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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників  
Галузь знань, напрям 

підготовки, рівень вищої освіти 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Мова викладання – українська 
  

Кількість кредитів – 5 

Галузь знань 

01 Освіта / Педагогіка 

(шифр і назва) 

Вид дисципліни 

обов’язкова 
Спеціальність 

011 Освітні, педагогічні науки 

Модулів – 2 

  

Освітня програма 

     Освітологія       

(шифр і назва) 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 0 

 

2 

Семестр 

Загальна кількість годин – 

150 

3 3 

Лекції 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

здобувача – 8 

Рівень вищої освіти: 

другий (магістерський) 

20 год. 8 год. 

Семінарські, практичні 

30 год. 12 год 

Лабораторні 

0 год.  0 год. 

Самостійна робота 

100 год. 130 год. 

Індивідуальні завдання:  

0 год. 

Форма контролю:  

екзамен екзамен 

Пререквізити 

навчальної дисципліни 

Опанування змісту навчальних дисциплін: 

ОК1. Філософія української культури і освіти; 

ОК2. Психологія розвитку особистості; 

ОК5. Продуктивна педагогіка та методика викладання педагогічних 

дисциплін; 

ОК6. Освітні вимірювання та педагогічний моніторинг; 

ОК7. Ліцензування й акредитація освітньої діяльності; 

ОК8. Цифрова дидактика; 

ОК11. Моделювання науково-педагогічних досліджень. 

 
Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 1:2 

для заочної форми навчання – 1:6,5 

 

  



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Метою викладання навчальної дисципліни «Супервізія і коучинг в освіті» є сприяння 

формуванню у здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти здатності розв’язувати складні 

професійні задачі забезпечення якості навчання і викладання, підтримки, психолого-педагогічного і 

науково-методичного супроводу учасників освітнього процесу, їхнього особистісного і професійного 

розвитку.  

 

Основним завданням вивчення дисципліни «Супервізія і коучинг в освіті» є формування у 

здобувачів загальних і спеціальних (фахових, предметних) компетентностей. 

ІК Здатність особи розв’язувати складні професійні задачі забезпечення якості навчання і 

викладання, педагогічного супроводу учасників освітнього процесу, організації експертизи освітньої 

діяльності, проведення педагогічних досліджень і впровадження їх результатів в інноваційну освітню 

практику, що характеризуються невизначеністю умов і вимог. 

ЗК3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями впродовж життя, здійснювати 

моніторинг власної педагогічної діяльності, проєктувати особистісний і професійний розвиток.   

ЗК5. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації з урахуванням соціального, гендерного та 

вікового розмаїття учасників освітнього процесу. 

ЗК7. Здатність гармонізувати групову взаємодію учасників освітнього процесу, виявляти 

лідерство, використовувати сучасні технології управління. 

СК5. Здатність розробляти і реалізовувати нові освітні інструменти, проєкти та інтегрувати їх в 

освітнє середовище закладу освіти, створювати індивідуалізоване навчальне і/або підтримуюче 

середовище.  

СК6. Здатність управляти стратегічним розвитком команди в педагогічній, науково-

педагогічній та науковій діяльності, застосовувати технології й інструменти тьюторства, коучингу, 

консультування, фасилітації, прогнозування, підтримки освітніх стартапів. 

СК10.Здійснювати науковий, методичний супровід продуктивної педагогічної діяльності, 

забезпечувати сприятливі умови для кожного здобувача освіти залежно від його потреб, 

можливостей, здібностей та інтересів. 

СК11. Здатність демонструвати культуру і техніку мовлення (усно і письмово) під час 

підготовки і оприлюднення наукових доповідей, педагогічної дискусії, полеміки у широкій 

професійній спільноті з метою популяризації власного педагогічного досвіду і результатів наукових 

досліджень. 

 

3. Результати навчання за дисципліною 
У результаті опанування змісту навчальної дисципліни здобувачі мають досягнути таких 

програмових результатів навчання: 

РН3. Формувати педагогічно доцільну партнерську міжособистісну взаємодію, здійснювати 

ділову комунікацію, зрозуміло і недвозначно доносити власні міркування, висновки та аргументацію 

з питань освіти і педагогіки до фахівців і широкого загалу, вести проблемно-тематичну дискусію. 

РН4. Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами усно і письмово для обговорення 

результатів освітньої, професійної діяльності, презентації наукових досліджень та інноваційних 

проєктів. 

РН5. Організовувати освітній процес на основі студентоцентрованого, компетентнісного, 

контекстного підходів та сучасних досягнень освітніх, педагогічних наук, методик викладання 

педагогічних дисциплін, управляти навчально-пізнавальною діяльністю здобувачів освіти й 

об’єктивно оцінювати результати навчання. 

РН7. Створювати відкрите психологічно безпечне освітнє середовище, зокрема віртуальне, 

спрямоване на забезпечення результатів навчання, надавати рекомендації щодо його поліпшення. 

РН11. Здійснювати консультативну діяльність у сфері освітніх, педагогічних наук, науковий, 

методичний супровід навчально-пізнавальної діяльності здобувачів освіти і професійного розвитку 

колег.  

РН14. Створювати професійний е-образ, власний імідж, реалізувати життєві і кар’єрні цілі за 

принципом пріоритетності. 



4. Програма навчальної дисципліни 

 

3 семестр 
 

Модуль 1. Супервізія як інструмент професійної підтримки та професійного розвитку 

педагогічних працівників 

 

Тема 1. Супервізія в сучасному освітньому контексті. 

Супервізія як інструмент професійної підтримки та професійного розвитку педагогічних 

працівників. Мета, завдання, напрями проведення супервізії. Ключові функції супервізора. 

Принципи та методи педагогічної супервізії. Супервізорські моделі (психодинамічна, баллінт-

групова робота, гештальт-супервізія, поведінкова, роджеріанська, розвивальна, змішана, 

інтерактивна). Нормативно-правове забезпечення наставництва і проведення супервізії (Конституція 

України; Закони України: «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про загальну середню освіту»; 

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року № 87 «Про затвердження 

Державного стандарту початкової освіти»; Типове  положення  про  проведення  супервізії 

впровадження  Концепції  «Нова  українська  школа», затверджене Міністерством  освіти  і  науки  

України; Наказ МОН від 18.10.2019 року №1313 «Деякі питання організації та проведення 

супервізії»; Наказ МОН від 04.03.2020 року №346 «Про внесення змін до Програми проведення 

супервізії»). 

Тема 2. Види, форми педагогічної супервізії. 

Учасники процесу педагогічної супервізії: супервізор, супервізований. Адміністративна, 

навчальна, підтримувальна, індивідуальна, групова, внутрішня, зовнішня, консультативна, планова, 

екстренна супервізія. Види педагогічної супервізії (власне навчальна супервізія, навчальне 

консультування, підвищення кваліфікації) та форми її реалізації (неформальна консультація, семінар-

практикум, венбінар, демонстрація досвіду колег, тренінг, педагогічна майстерня, методична нарада 

тощо).  

Тема 3. Планування, проведення супервізії та звітність. 

Етапи процесу супервізії (цикл роботи супервізора): планування, моніторинг, аналіз, 

застосування. Програма проведення супервізії. Особливості структурування супервізорської сесії. 

Наставницька бесіда як основний механізм реалізації супервізії. Основні види наставницьких бесід. 

Навички активного слухання: парафраз, уточнення, зондування, надання поради, перевірка 

розуміння, заохочення до продукування та ухвалення альтернативного рішення. Вплив супервізора 

на результат супервізії. Проблемні аспекти супервізії.  

Тема 4. Супервізія як метод підвищення якості викладання і навчання. 

Дидактичні аспекти супервізії. Правила аналізу і систематизації професійного досвіду 

педагогічних/науково-педагогічних працівників як основа педагогічного супервізорства. Організація 

навчальної діяльності педагога-стажиста: ознайомлення з результатами само оцінювання 

професійно-педагогічної діяльності суперізованого, включене спостереження зразків педагогічних 

дій супервізора та інших педагогічних працівників, участь в аналізі навчальних занять, спільне 

планування та проведення навчальних занять, перевірка самостійних і контрольних робіт, підтримка 

у створенні плану підвищення якості викладання.  

Супервізія здобувачів освіти. Роль і завдання супервізора. Гендерні та міжкультурні фактори 

супервізії. Супервізія осіб з пригноблених груп. Функціональне обмеження та інвалідність. 

Непригноблюючі супервізорські стосунки. Відповідальність і конфіденційність. Діяльність інституту 

кураторства. Проєктування професійно-особистісного зростання і розвитку кар’єри здобувачів 

освіти.  

Тема 5. Особистість супервізора: основні ролі та професійні вимоги. 

Супервізор як мотиватор професійного розвитку педагогічних працівників. Основні ролі 

супервізора (фасилітатор, лідер, консультант, тренер). Система особистісних цінностей і 

професійних здатностей супервізора: професійна компетентність і досвід; ставлення і риси 

характеру; навички спілкування; міжособистісні якості. Умови продуктивної та успішної взаємодії 

суб’єктів супервізорського процесу. Антидискримінаційна практика в супервізії.   

 

 



Тема 6. Професійний розвиток супервізора і педагогічних спільнот. 

Мотивування супервізорів до постійного особистісного і професійного розвитку (залучення до 

різних форм освіти, самоконтроль, критичне осмислення результатів професійної діяльності). 

Проєктування програми професійно-особистісного зростання супервізорів. Рівні професійного 

розвитку супервізора.  Шляхи удосконалення та розвитку професійних компетентностей супервізора 

як організатора і виконавця завдань супервізії. Розвиток навичок системного аналізу діяльності 

педагогічних працівників, знаходження оптимальних шляхів для підтримки та психолого-

педагогічного і методичного  супроводу їхнього професійного розвитку. Оцінка професійних 

кометентностей супервізора. Самооцінка в супервізії. Академічна доброчесність супервізора. 

Портфоліо супервізора. 

Нормативно-правове регулювання професійного розвитку педагогічних і науково-педагогічних 

працівників ( Постанова КМУ від 29.07.20 №672 «Деякі питання професійного розвитку 

педагогічних працівників»; Наказ МОН України від 04.12.20 №1504 «Деякі питання професійного 

розвитку науково-педагогічних працівників»; Лист МОН України від 21.08.20 №1/9-466 «Про центри 

професійного розвитку педагогічних працівників»; Наказ МОН України від 23.04.21 №457 «Про 

затвердження типових програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників»). Алгоритм 

створення плану індивідуального професійного розвитку педагогічних і науково-педагогічних  

працівників. Професійне вигорання педагога. Розвиток навичок управління стресом, здатності до 

відновлення.  

 

Модуль 2. Коучингові технології в освіті 

 

Тема 1. Філософія і методологія коучингу. 

Історія становлення і розвитку коучингу. Підходи до визначення поняття «коучинг»: 

вітчизняний і зарубіжний науковий дискурс. Діяльність Міжнародної коучингової федерації (ISF). 

Види коучингу (за галуззю застосування, за інструментами, за кількістю учасників, за 

індивідуальною метою, за кооперативними завданнями, за формою). Види коучингу: Life Coaching 

(Лайф-коучинг), Business-coaching (Бізнес-коучинг),Executive coaching (Коучинг для керівників), 

Career coaching (Коучинг кар’єри),  On-Job-Coaching (Коучинг на робочому місці),  Коучинг спорту, 

Коучинг освіти,  Сімейний коучинг,  Коучинг особистої ефективності. Сфери застосування коучингу: 

адміністративний, бізнес-коучинг, життєвий коучинг, педагогічний коучинг.  

Тема 2. Базові коуч-компетенції та нові ролі педагога. 

Особистість коуча. Ключові компетентності коуча. Професійні стандарти Міжнародної 

Федерації Коучингу: установлення довірливих відносин, коучингова присутність, активне слухання, 

постановка сильних питань, пряме спілкування, стимулювання усвідомленням, проєктування дій, 

планування та постановка цілей, управління прогресом та відповідальністю. Етичний кодекс коуча. 

Нові ролі педагога: «психолог», «тренер», «фасилітатор», «едвайзер», «консультант», «коуч», 

«ментор», «наставник». Спільні риси і відмінні характеристики коуча і наставника, коуча і тьютора, 

коуча і тренера, коуча і психолога. 

Тема 3. Принципи, структура та етапи педагогічного кочингу. 

Мета, завдання педагогічного коучингу. Базові принципи педагогічного коучингу. Функції 

педагогічного коучингу. Етапи коучингового процесу. Аналіз ситуації та збір необхідної інформації. 

Планування системи відповідальності. Реалізація плану з використанням різноманітних технік 

коучингу. Оцінка результативності. Спосіб оцінки результативності педагогічного коучингу. 

Суб’єкти оцінки педагогічного коучингу.  Визначення конкретних показників, змін, які повинні 

відбуватися в результаті коучингу. Відсторонений ефект. 

Тема 4. Інструменти та техніки коучингу. 

Напрями використання коуч-інструментів. Базові інструменти коучингу: моделі GROW, SMAS, 

VALOR, SUCCES, SCORE, «ПРАПДА», SMART. Техніка постановки «сильних питань». Техніка 

«Колесо життєвого балансу». Техніка «Дерево кореневої причини». Техніка «Бути-робити-мати». 

Техніка «Корабельна рада». Стратегія Уолта Діснея, Піраміда Роберта Ділста. Особистий щоденник. 

Комунікативні техніки в стилі коучингу. Техніки правильних питань. Помилки у постановці питань. 

Усвідомлення власного стилю впливу переконання. Цінності та переконання.  

Діяльнісне засвоєння інструментів та технік коучингу, тренування навичок застосування у 

конкретних педагогічних ситуаціях.  



Тема 5. Методика організації і проведення коучинг-сесії. 

Коуч-сесія: структура, етапи реалізації. Таймінг коуч-сесії, встановлення раппотру, рівні 

слухання клієнта, техніка «парафраз». Рекомендації для коуча при постановці запитань. Коуч-

позиція. Укладання контракту. Визначення мети. Екологічність мети. Рамка результату в коучингу. 

Використання досвіду. Планування діяльності. Висновок, підведення підсумків.  

Тема 6. Коучинг в управлінні інноваційним розвитком закладу освіти та педагогічного 

персоналу. 

Коучинг як окремий вид консультування педагогічних, науково-педагогічних працівників з 

метою підвищення якості освітнього процесу, досягнення поставлених цілей та вирішення завдань. 

Коучинг як компетенція керівника закладу освіти та певний тип лідерства, що зумовлює 

особистісний розвиток через взаємодію з командою. Коучинг як інструмент для оптимізації 

людського потенціалу та ефективної діяльності. Коучинг як вид індивідуальної підтримки 

педагогічних працівників, що ставлять своїм завданням професійне й особистісне зростання, а також 

підвищення персональної ефективності. Коучинг як технологія, що передбачає розвиток 

демократичного стилю керівництва, який базується певним чином на спеціально організованій 

техніці запитань, на основі співробітництва і налагодження зворотного зв’язку тощо.  

 

 

5. Структура навчальної дисципліни 

 
Назви модулів  

і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

у
сь

о
г
о
  у тому числі 

у
сь

о
г
о

 у тому числі 

л с лаб інд с.р. л с лаб інд с.р. 

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

Модуль 1. Супервізія як інструмент професійної підтримки та професійного розвитку 

педагогічних працівників 

Тема 1. Супервізія в 

сучасному освітньому 

контексті 

10 2 2   6 10 2    8 

Тема 2. Види, форми 

педагогічної супервізії 

10 2 2   6 10 
 

2   8 

Тема 3. Планування, 

проведення супервізії та 

звітність 

18 2 4   12 18 2 
 

  16 

Тема 4. Супервізія як 

метод підвищення якості 

викладання і навчання 
 

15 2 2   11 15  2   13 

Тема 5. Особистість 

супервізора: основні ролі 

та професійні вимоги 

10 2 2   6 12     12 

Тема 6. Професійний 

розвиток супервізора і 

педагогічних спільнот 

18 2 4   12 10  2   8 

Разом за модулем 1 81 12 16   53 75 4 6   65 

Модуль 2. Коучингові технології в освіті 

Тема 1. Філософія і 

методологія коучингу 

9 2 2   6 10 2    8 



Тема 2. Базові коуч-

компетенції та нові ролі 

педагога 

14  2   8 14     14 

Тема 3. Принципи, 

структура та етапи 

педагогічного коучингу 

18 2 2   6 11 2 
 

  9 

Тема 4. Інструменти та 

техніки коучингу 

16 2 4   12 20 
 

2   18 

Тема 5. Методика 

організації і проведення 

коучинг-сесії 

10 
 

2   8 10 
 

2   8 

Тема 6. Коучинг в 

управлінні інноваційним 

розвитком закладу освіти 

та педагогічного персоналу 

12 2 2   7 10  2   8 

Разом за модулем 2 69 8 14   47 75 4 6   65 

Усього годин 150 20 30  
 

100 150 8 12   130 

 

5.1. Теми лекцій 

 
№  

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1.  Супервізія в сучасному освітньому контексті 2 

2.  Види, форми педагогічної супервізії 2 

3.  Планування, проведення супервізії та звітність 2 

4.  Супервізія як метод підвищення якості викладання і навчання 2 

5.  Особистість супервізора: основні ролі та професійні вимоги 2 

6.  Професійний розвиток супервізора і педагогічних спільнот 2 

7.  Філософія і методологія коучингу 2 

8.  Принципи, структура та етапи педагогічного коучингу 2 

9.  Інструменти та техніки коучингу 2 

10.  Коучинг в управлінні інноваційним розвитком закладу освіти та 

педагогічного персоналу 

2 

 Разом 20 

 

5.2. Теми семінарських занять 

 
№  

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1.  Супервізія в сучасному освітньому контексті 2 

2.  Види, форми педагогічної супервізії 2 

3.  Планування, проведення супервізії та звітність 4 

4.  Супервізія як метод підвищення якості викладання і навчання 2 

5.  Особистість супервізора: основні ролі та професійні вимоги 2 

6.  Професійний розвиток супервізора і педагогічних спільнот 4 



7.  Філософія і методологія коучингу 2 

8.  Базові коуч-компетенції та нові ролі педагога 2 

9.  Принципи, структура та етапи педагогічного кочингу 2 

10.  Інструменти та техніки коучингу 4 

11.  Методика організації і проведення коучинг-сесії 2 

12.  Коучинг в управлінні інноваційним розвитком закладу освіти та 

педагогічного персоналу 

2 

 Разом 30 

 

5.3. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 
Назва теми/розділу Форми роботи 

Критерії 

оцінювання 
Кількість годин 

1.  Супервізія в сучасному освітньому 

контексті 

Скласти таблицю 

«Ключові аспекти 

моделей 

супервізії» 

3 6 

2.  Види, форми педагогічної супервізії 

 

Сформулювати 

рекомендації 

стосовно 

подолання 

тривоги (опору) 

супервізованого 

1 6 

3.  Планування, проведення супервізії та 

звітність 

Спланувати 

наставницьку 

бесіду з 

планування 

підвищення якості 

викладання та/або 

з осмислення 

ефективності 

викладання 

3 12 

4.  Супервізія як метод підвищення 

якості викладання і навчання 

Розробити і 

підготувати до 

захисту проєкт 

«Протидія булінгу 

в студентському 

середовищі ЗВО» 

3 11 

5.  Особистість супервізора: основні 

ролі та професійні вимоги 

Укласти інтелект-

карту «Ключові 

компетентності 

супервізора» 

1 6 

6.  Професійний розвиток супервізора і 

педагогічних спільнот 

Заповнити бланк 

самооцінювання 

«Ефективний 

наставник» 

 

Укласти 

рекомендації 

щодо 

1 

 

 

 

2 

12 



№ 

з/п 
Назва теми/розділу Форми роботи 

Критерії 

оцінювання 
Кількість годин 

профілактики 

професійного 

емоційного 

вигорання 

педагогічних 

працівників 

7.  Філософія і методологія коучингу Підібрати 

аргументи, 

докази, посилання 

на нормативні 

документи, цитати 

науковців щодо 

актуальності, 

переваг, функцій 

педагогічного 

коучингу 

1 6 

8.  Базові коуч-компетенції та нові ролі 

педагога 

Заповнити чек-

лист «Мої 

професійні 

звички». 

Спланувати свою 

професійну 

діяльність щодо 

вироблення 

ефективних і 

корисних 

професійних 

звичок 

2 8 

9.  Принципи, структура та етапи 

педагогічного кочингу 

Проаналізувати 

сайти, присвячені 

застосуванню 

коучингу в освіті. 

Виділити 

проблеми, які 

можуть бути 

вирішені за 

допомогою 

коучингу на 

різних рівнях 

освіти: загальна 

середня, 

професійно-

технічна, фахова 

передвища, вища 

(на вибір). 

Укласти перелік 

сильних запитань 

на подолання 

визначеної 

проблеми 

2 6 



№ 

з/п 
Назва теми/розділу Форми роботи 

Критерії 

оцінювання 
Кількість годин 

10.  Інструменти та техніки коучингу Познайомитися з 

технікою «Колесо 

досягнень» 

 

Підготувати 

розробку 

фрагменту 

навчального 

заняття (на вибір) 

в коучинговому 

стилі 

1 

 

 

 

2 

12 

11.  Методика організації і проведення 

коучинг-сесії  

 

Укласти перелік 

питань до 

групової коучинг-

сесії: «Підготовка 

методичного 

посібника», 

«Підготовка 

методичного 

кейсу для 

атестації» (на 

вибір) 

2 8 

12.  Коучинг в управлінні інноваційним 

розвитком закладу освіти та 

педагогічного персоналу 

 

Ознайомитися з 

«Абеткою для 

директора. 

Рекомендаціями 

до побудови 

внутрішньої 

системи 

забезпечення 

якості освіти у 

закладі загальної 

середньої освіти» 

(Київ, 2021). 

Опрацювати 

розділ 

«Управлінські 

процеси». 

Виявити шляхи 

реалізації 

коучингу в 

управлінні ЗЗСО 

1 7 

 Разом  Максимальна 

кількість 

балів – 25 

100 

 

6. Методи навчання 

словесні методи (лекція, бесіда, доповідь, дискусія, інструктаж);  

практичні методи (виконання практичних завдань, складання інтелект-карти, складання структурно-

логічної схеми, розробка інфографіки);  



наочні методи (метод ілюстрації, метод демонстрації, спостереження);  

робота з навчально-методичною літературою (тезування, анотування, аналізування та узагальнення 

теоретичного матеріалу, складання конспекту, глосарію);  

самостійна робота (виконання завдань, написання есе, створення презентацій);  

інтерактивні методи (мозковий штурм, рольова гра); 

тренінг; 

міні-дослідження. 

 

7. Контроль і оцінка результатів навчання 
Методика оцінювання ґрунтується на принципах об’єктивності, прозорості, гнучкості та високої 

диференціації.  

 

7.1. Шкала оцінювання здобувачів за системою ECTS 

 
Рейтингова 

оцінка 

Оцінка за  

100-бальною 

шкалою 

Значення оцінки 

A 90–100 балів Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в 

межах обов’язкового матеріалу з можливими 

незначними недоліками 

B 82–89 балів Дуже добре – достатньо високий рівень знань 

(умінь) в межах обов’язкового матеріалу без 

суттєвих (грубих) помилок 

C 74–81 балів Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) 

з незначною кількістю помилок 

D 69–73 балів Задовільно – посередній рівень знань (умінь) 

із значною кількістю недоліків, достатній для 

подальшого навчання або професійної 

діяльності 

E 60–68 балів Достатньо – мінімально можливий 

допустимий рівень знань (умінь) 

FX 35–59 балів Незадовільно з можливістю повторного 

складання – незадовільний рівень знань, з 

можливістю повторного перескладання за 

умови належного самостійного 

доопрацювання 

F 1–34 балів Незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням курсу – досить низький рівень 

знань (умінь), що вимагає повторного 

вивчення дисципліни 

 

7.2. Види контролю 

В умовах кредитної системи навчання контроль успішності здобувачів вищої освіти з 

навчальної дисципліни поділяється на вхідний (попередній), поточний (тематичний), модульний та 

підсумковий (семестровий контроль, підсумкову атестацію) контроль. 

 

 

7.3. Форми та методи оцінювання 

усне або письмове опитування; 

тестування (письмове, комп’ютерне); 

презентації результатів виконаних завдань; 

підсумковий контроль (усний іспит). 



 

Оцінювання навчальної дисципліни відбувається за 100-бальною шкалою. Упродовж семестру 

здобувач за всіма видами та формами роботи може отримати 60 балів, а склавши іспит – ще 40 балів.  

 

7.4. Система оцінювання навчальних досягнень здобувачів 

 

Вид діяльності здобувача 
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Відвідування лекцій 0,5 6 3 4 2 

Підготовка та робота на семінарському 

занятті 

2 8 16 7 14 

Виконання завдань для самостійної 

роботи 

3 7 14 7 11 

Разом  33  27 

Максимальна кількість балів упродовж семестру:                                                           60 

Іспит                                                                                                                                            40 

 

 

Питання до підсумкового контролю 
 

1. Супервізія: характеристика поняття, аналіз підходів до визначення. 

2. Принципи супервізії (етичні та юридичні). 

3. Супервізор та супервізований: особливості їх взаємодії. 

4. Види супервізії та їх характеристика. 

5. Стилі супервізії. Порівняльна характеристика колегіальної, групової та індивідуальної 

супервізії. 

6. Зміст поняття «модель супервізії», види моделей. 

7. Адміністративна супервізія 

8. Навчальна супервізія 

9. Підтримувальна супервізія. 

10. Процес навчання в супервізії. Розвиток супервізора. 

11. Створення умов для ефективної супервізії. 

12. Етапи розвитку професійної кар’єри супервізора. Знання та вміння, що необхідні 

супервізору для професійного розвитку. 

13. Особистісний досвід, що формує характер майбутнього супервізора. 

14. Джерела стресу. Основні стресогенні чинники, які впливають на педагогічних працівників. 

15. Професійне вигорання. Етапи емоційного вигорання: можливі наслідки та рекомендації 

щодо профілактичної та корекційної роботи. 

16. Функції супервізора щодо закінчення консультування. Характеристика результату 

консультування. 



17. Якості супервізора. Адаптовані системи оцінок для супервізора.  

18. Програма проведення супервізії.  

19. Особливості структурування супервізорської сесії.  

20. Наставницька бесіда як основний метод реалізації супервізії. Основні види наставницьких 

бесід.  

21. Інструменти покращення якості викладання у супервізії. 

22. Сутність поняття коучинг. Зарубіжні наукові школи, теорії та концепції коучингу. 

23. Історія виникнення коучингу. Розвиток професійного коучингу. 

24. Мета, завдання, принципи педагогічного коучингу. Відмінність коучингу від інших форм 

навчальної взаємодії.  

25. Види коучингу за сферами застосування.  

26. Види коучингу за стилем проведення.  

27. Коучингова діяльність. Основні види коучингової діяльності.  

28. Особистість коуча. Стандарти етичних принципів і ключових професійних компетенцій.  

29. Ключові компетентності педагога-коуча. Дотримання коучингової позиції. Комунікативна 

компетентність. Використання техніки зворотного зв'язку, рефреймінгу. 

30. Поетапні кроки коучингового процесу. Досягнення поставленої мети в процесі коучингу. 

31. Процедурні аспекти коучингового процесу. 

32. Спосіб оцінки ефективності коучингу. Визначення конкретних показників змін, які 

повинні відбутися в результаті коучингу.  

33. Суть та алгоритми використання технологій GROW, моделі «Т», піраміди логічних рівнів 

Р. Ділтса. 

34. Техніки візуалізації у коучингу.  

35. Техніки модерації, постановки «сильних» запитань, шкалування. 

36. Специфіка використання коучингових технологій для підвищення рівня вмотивованості 

суб’єктів навчальної взаємодії.  

37. Коучингові технології і проблемно-орієнтоване навчання.  

38. Алгоритм використання коучингових технологій на етапі рефлексії. 

39. Техніка «Колесо балансу».  

40. Технологія реалізації моделей SMAS, SMART, ПРАПДА. 

 

 

8. Методичне забезпечення 

Навчально-методичний комплекс дисципліни: 

програма курсу, структурно-логічна схема вивчення дисципліни, конспекти лекцій, тексти 

контрольних робіт, завдання для самостійної роботи, ілюстративні матеріали. Здобувачі мають 

доступ до електронних варіантів силабусу й методичних вказівок до семінарських занять та 

самостійного вивчення навчальної дисципліни. 
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