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Пояснювальна записка 

 

Програма нормативної навчальної дисципліни Супервізія і коучинг в освіті складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки здобувачів другого (магістерського) 

рівня вищої освіти, галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки.   
 

Предмет вивчення навчальної дисципліни: організаційні та науково-методичні засади 

проведення супервізії й коучингу в закладах освіти  

 

Передумови вивчення дисципліни: психологія розвитку особистості, філософія освіти, 

продуктивна педагогіка та методика викладання педагогічних дисциплін, адміністративний 

менеджмент, ліцензування й акредитація освітньої діяльності, освітні вимірювання та педагогічний 

моніторинг, цифрова дидактика. 

 

Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

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

формуванню здатності здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти 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.  

 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Супервізія і коучинг в освіті» є:  

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, 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. 

СК3. Здатність усвідомлювати суть основних закономірностей психічного розвитку людини, 

виявляти та використовувати в практичній/дослідницькій діяльності психологічні характеристики 

вікових періодів, методи дослідження психології розвитку. 

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. 

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. 

 

Результати навчання за дисципліною: здобувачі другого (магістерського) рівня вищої 

освіти здатні: 



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. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 5  кредитів ЄКТС 150 годин. 

 

1. Зміст навчальної дисципліни за модулями та темами 

 

Модуль 1. Супервізія як інструмент професійної підтримки та професійного 

розвитку педагогічних працівників 

1.1. Супервізія в сучасному освітньому контексті.  

1.2. Види, форми педагогічної супервізії. 

1.3. Планування, проведення супервізії та звітність. 

1.4. Особистість супервізора: основні ролі та професійні вимоги. 

1.5. Професійний розвиток супервізора і професійних спільнот. 

Модуль 2. Коучингові технології в освіті 

Тема 2.1. Філософія і методологія коучингу. 

Тема 2.2 Базові коуч-компетенції та нові ролі педагога. 

Тема 2.3. Принципи, структура та етапи педагогічного кочингу. 

Тема 2.4. Інструменти та техніки коучингу. 

Тема 2.5. Методика організації і проведення коучинг-сесії. 

Тема 2.6. Коучинг в управлінні інноваційним розвитком закладу освіти 

 

2. Засоби діагностики успішності навчання 

Поточний контроль  у формі співбесіди, виконання практичних вправ, захисту творчих 

робіт під час семінарських занять, оцінювання якості виконання завдань самостійної роботи, 

самоконтроль, взаємоконтроль, рефлексія, виконання навчальних тестів. 

 

3. Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік 

4. Рекомендовані джерела 

Базові  

1. Воронова С. В.  Коуч-технологія для директора школи. Управління школою.  2018.  № 31-

33.  С. 80-94.  Закінч. див. : Управління освітою. 2018.  № 34-36. С. 2-61. 

2. Кіриченко С.В. Методичні матеріали до проведення навчально-методичного семінару 

"Теорія і методика професійної самореалізації вчителів старшої школи в освітньо-проектній 

діяльності": для директорів, методистів, учителів, кер. освітніх проектів, слухачів Ін-ту підвищення 

кваліф., перепідгот. Харків: ХНПУ, 2019. 



3. Наказ МОН від 18.10.2019. №1313 «Деякі питання організації та проведення супервізії» 

[Електронний ресурс]. Режим доступу: https://imzo.gov.ua/2019/10/21/nakaz-mon-vid-18-10-2019-

1313-deiaki-pytannia-orhanizatsii-ta-provedennia-supervizii/ 

4. Рубінс М.В. Коучинг для вчителя: практичне управління з вирощування лідера в собі. 

Рівне : Волин. обереги, 2020. 142 с.  

5. Супервізія: професійна підтримка і професійний розвиток педагогів. Порадник для 

супервізорів (наставників). USAID, 2018. 60 с. 

 

Допоміжні 

1. Аксініна І., Войтанішек О., Саніна О. Педагогічний коучинг: новація в шкільному 

менеджменті. Директор школи. Шкільний світ.  2018.  № 23-24.  С. 10-20. 

2. Богосвятська А., Кудрик Л. Комунікативна компетентність педагога-коуча. Зарубіжна 

література в школах України.  2020.  № 4.  С. 12-17. 

3. Борова Т. А. Концепція адаптивного управління професійним розвитком науково-

педагогічних працівників вищого навчального закладу. Теорія та методика навчання та виховання : 

зб. наук. пр. / ХНПУ ім. Г. С. Сковороди ; [редкол. : А. В. Троцко та ін.].  Харків : ХНПУ, 

2012.  Вип. 31.  С. 11-23. 

4. Брич В., Нагара М. Методологічні засади розвитку коучингу в Україні. Україна: аспекти 

праці.  2009.  № 6. С. 18-23. 

5. Вступ до освітології: навч. посібник/ Упоряд.: В.О. Огнев’юк, С.О. Сисоєва. Київ: ВП 

«Едельвейс», 2017. 382 с. 

6. Давиденко Ю. Ю. Коучинг як засіб підвищення пізнавальної активності майбутніх 

вчителів початкових класів у ВНЗ. Актуальні проблеми підготовки вчителів початкових класів у 

процесі навчання : зб. наук. пр. магістрантів / ХНПУ ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. В. М. 

Гриньової].  Харків : ХНПУ, 2016.  С. 266-274. 

7. Зеленська Л.Д. Модерація як форма реалізації супервізії в НУШ. Психолого-педагогічні 

проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали V Міжнародної 

науково-практичної конференції (Харків, 31 березня – 2 квітня 2021 р.). У 2 томах. / Харк. нац. пед. ун-т 

імені Г. С. Сковороди. Харків : «Стиль-Издат», 2021. Т.2. 320 с. С. 95-98. 
8. Зеленська Л.Д. Мовно-комунікативна компетентність учителя-коуча, ментора, тьютора, 

фасилітатора (на прикладі програми «Освітологія»). Молодь і ринок. №9(195). 2021 С. 16-20. 

9.  Зеленська Л.Д., Рябих С.С. Професійний розвиток педагогічних працівників за умови 

реформування загальної середньої освіти. Інноваційна педагогіка.  2019.  №16. С. 128-131. 

10. Клименко О.  Коучинг як стиль управління. Дитячий садок. Управління.  2016.  № 5.  С. 

23—25.,  

11. Косачова Н. М.  Коучинг як інноваційний підхід до управління персоналом у закладі 

освіти. Управління школою.  2019.  № 10-12.  С. 43-45. 

12. Сидоренко В.В. Педагогічний коучинг як інноваційна технологія науково-методичного 

супроводу професійно-особистісного розвитку вчителя в системі післядипломної освіти Наукова 

скарбниця освіти Донеччини.  Донецьк.  2014.  № 3 (14).  С. 13-19. 

13.  Собченко Т. М. Підготовка майбутніх педагогів до інноваційної професійної діяльності. 

Педагогіка та психологія. 2020. Вип. 63. С. 159–167. 

14. Собченко Т. М., Кін О. М. Використання коучингових технологій у підготовці 

майбутнього вчителя. Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних 

викликів: теорія і практика: матеріали V міжнар. наук.-практ. конфер. (Харків, 31 березня – 2 

квітня 2021 р.). Харків: «Стиль-Издат», 2021. т. 2. С. 187–190. 

15.  Супервізія: навч. посіб. [для студ. вищих навчальних закладів] / І.В. Ушакова. Миколаїв: 

Вид-во ЧДУ ім..  Петра Могили, 2011. 228 с. 

 

Додаткові ресурси 

1. http://www.mon.gov.ua/ – Офіційний сайт Міністерства освіти і науки України 

http://www.mon.gov.ua/


2. http://www.pu.ac.kharkov.ua/ – Сайт Харківського національного педагогічного 

університету імені Г.С. Сковороди 

3. http://nbuv.gov.ua/ – Сайт Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського 

4. http://www.dnpb.gov.ua/ – Сайт Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені 

В.О. Сухомлинського 

5. http://korolenko.kharkov.com/ – Сайт Харківської державної наукової бібліотеки імені 

В.Г. Короленка 

6. http://www.osvita.org.ua/ – Освітній портал – освіта в Україні, освіта за кордоном 

7. http://guonkh.gov.ua/ – Офіційний сайт Департаменту науки і освіти Харківської обласної 

державної адміністрації 

8. http://www.gumer.info/ – Библиотека Гумер – гуманитарные науки 

9. http://erickson.university/ (Міжнародний Еріксоновський університет коучингу) 

10. https://www.icf-ukraine.org/ (Міжнародна федерація коучингу- ICF )  

11. http://osvita-service.zz.mu/?cat=167 (Супервізія. Програма підготовки супервізорів). 

12. Електронні бібліотеки: http://dir.meta.ua/ua/science-education/e-libraries/ 

http://www.anse.eu 

http://www.dgsv.de 

http://www.ifsw.org 

http://www.supervision-eas.org 

 

 

 

http://www.pu.ac.kharkov.ua/
http://nbuv.gov.ua/
http://www.dnpb.gov.ua/
http://korolenko.kharkov.com/
http://www.osvita.org.ua/
http://guonkh.gov.ua/
http://www.gumer.info/
http://osvita-service.zz.mu/?cat=167

