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ВСТУП 

У нинішніх реформаційних процесах в освіті визначено нове соціальне 

замовлення: компетенізація освіти шляхом реалізації компетентнісного 

підходу, орієнтація її на «вихід» («output») – результат – у формі розвинутих 

ключових компетентностей, структури знань, поглядів, ціннісних орієнтирів, 

формування особистості, патріота, інноватора, здатного конкурувати на ринку 

праці, розвивати економіку, навчатися безперервно впродовж життя. 

Організувати компетентнісний освітній процес (не знання заради знань, а 

вміння їх ціннісно використовувати в житті, професії) здатний педагог нової 

формації, що перебуває в авангарді суспільних та освітніх перетворень, який 

виконує в освітньому процесі ролі наставника, коуча, фасилітатора, має 

академічну свободу [62]. 

Основу соціальної взаємодії складає ефективність побудови 

інформаційного середовища, адже все, що нас оточує, – це постійний потік 

інформації, яка створює простір для особистісного розвитку, самовизначення, 

самореалізації та соціалізації, відповідно, коуч-технології допомагають 

найякісніше побудувати освітню траєкторію студента, угрупувати набуті 

знання, сформувати навички їх застосування на практиці. Інтегрування 

предметів при застосуванні коуч-технологій, що будуються на використанні 

тестових систем та побудові проблемних запитань якнайкраще відповідають 

запитам якісної підготовки вчителя-логопеда. 

Коучинг – це одна з інноваційних технологій, яка допомагає 

підготувати педагога з інноваційним типом мислення, творчого, 

умотивованого. Це технологія педагогічного самонаставництва, професійної 

самореалізації і самовдосконалення, яка грунтується на прийняті педагогом 

відповідальності за власні думки, дії, звички і за розвиток власного 

професіоналізму, педагогічної творчості і майстерності. Самореалізація в цьому 

сенсі є не стільки результатом, скільки процесом – безперервним, циклічним, 

який триває все життя. Педагог, беручи на себе відповідальність, 

використовуючи технології і техніки селф-коучингу зможе успішно 



моделювати й зреалізовувати процеси самоосвіти й саморозвитку, як 

особистісного, так і професійного. Однак розвиток передбачає не просто 

опанування нового потоку інформації, вироблення умінь і навичок. Це ще й 

створення нових патернів мислення, які є інструментами реалізації нових ідей, 

освітніх технологій, мобілізації потенційних внутрішніх ресурсів, вироблення 

педагогічної дії нової якості [62]. 

В основу технології коучингу покладено ідею про те, що кожен педагог 

неповторний, відрізняється власними професійними потребами, цілями, 

інтересами, мотивами, можливостями і ресурсами. Головне – віднайти 

індивідуальні способи, форми, підходи для власного професійного розвитку. І 

вчитель може виступити самонаставником для себе, побудувати і успішно 

реалізувати індивідуальнуо світню траєкторію. 

Основні загальноприйняті значення терміна «коучинг» такі: 

− індивідуальне консультування (професійно-фахове, технологічне, 

психолого-педагогічне, навчально-методичне та ін.) для досягнення вищих 

професійних та особистісних досягнень (акме-рівня); 

− адаптивний стиль управління персоналом, спрямований на 

неперервний професійний розвиток науково-методичного працівника за 

індивідуальною освітньою траєкторією, уміння вчитися й 

самовдосконалюватися протягом усього життя; 

− форма індивідуального і групового консультування для проект- 

менеджерів і керівних кадрів середнього і/або вищого рівнів. 

Коучинг – це індивідуальне тренування педагогічного працівника для 

досягнення значущих для нього професійної мети, завдань, підвищення 

ефективності планування за індивідуальною освітньою траєкторією на всіх 

етапах міжкурсового періоду, мобілізації внутрішнього потенціалу, розвитку 

необхідних професійних здібностей і навичок, освоєння передових стратегій, 

метатехнологій для отримання найвищого професійно значущого результату. 

Коучинг (за визначенням Міжнародної Федерації Коучингу ICF) – це 

система реалізації спільного соціального, особистісного, творчого потенціалу 



учасників процесу неперервного професійного розвитку із метою отримання 

максимально можливого результату [62]. 

Коучинг (за визначенням Міжнародної Федерації Коучингу ICF) – це 

безперервне співробітництво, яке допомагає клієнтам досягати реальних 

результатів у своєму особистому й професійному житті. За допомогою 

процесу коучингу клієнти поглиблюють свої знання, підвищують свій 

коефіцієнт корисної дії (ККД) і покращують якість життя. 

Коучинг (Етичний Кодекс Міжнародної Федерації Коучингу ICF) – це 

процес, побудований на принципах партнерства, який стимулює мислення і 

творчість клієнтів і надихає їх на максимальне розкриття свого особистого та 

професійного потенціалу [62]. 

На рубежі тисячоліть в Україні створюється нова система вищої освіти, 

орієнтована на входження у світовий освітній простір. Цей процес 

супроводжується суттєвими змінами у педагогічній теорії та практиці 

навчально-виховного процесу ЗВО. 

Відбувається заміна освітньої парадигми, пропонується повий зміст, 

інші підходи, інший педагогічний менталітет. За цих умов викладачеві 

необхідно орієнтуватися у широкому спектрі сучасних інноваційних 

технологій, ідей і шкіл. Сьогодні бути педагогічно грамотним фахівцем 

неможливо без оволодіння освітніми технологіями. 

Останнім часом поняття «педагогічна технологія» дедалі більше 

поширюється в науці й освіті. Його варіанти «педагогічна технологія», 

«технологія  навчання», «освітні технології», «коуч-технології », «технології в 

освіті» – широко використовуються в психолого-педагогічній палітрі і мають 

багато формулювань, залежно від того, як автори уявляють структуру і 

компонента освітнього процесу. 

Етимологія слова «технологія» означає «знання обробки матеріалу» 

(techne-мистецтво, ремесло, наука+logos поняття, вчення). Технологія 

включає також і мистецтво володіння процесом, завдяки чому 

персоналізується. Технологічний процес завжди передбачає певну 



послідовність операцій з використанням необхідних засобів (матеріалів, 

інструментів) і умов. У процесуальному розумінні технологія відповідає на 

питання: «Як зробити (з чого і якими способами)?» [58]. 

Поняття «педагогічна технологія» відоме з 20-х років XX ст., 

зустрічається у працях А. Ухтомського, С. Шацького, В. Бехтєрєва, І. Павлова. 

Вже тоді воно трактувалося по-різному. В одному разі – як сукупність 

прийомів і засобів, спрямованих на чітку й ефективну організацію навчальних 

занять, що нагадує виробничу технологію; в іншому як уміння оперувати 

навчальним і лабораторним обладнанням, використовувати наочні посібники. 

У подальші роки сутність поняття  «технології», «новітні технології», «коуч-

технології» досліджували Т. Ільїна, С. Шаповаленко, Л. Прессман, 

Д. Чернілєвський, О. Філатов, І. Лернер, В. Беспалько, М. Кларін, 

В. Бухвалов, М. Сибірська, Б. Горячов, В. Гузєєв, А. Кушнір, В. Монахов, 

Г. Селєвко, М. Чошанов, В. Євдокимов, І. Прокопенко, В. Паламарчук, 

С. Сисоєва, О. Пєхота, Т. Назарова та ін. У зарубіжній педагогічній теорії та 

практиці проблеми педагогічних технологій представлено в дослідженнях 

таких вчених як М. Кларк, Ф. Персиваль, Г. Веллінгтон, П. Мітчел, 

М. Вульман, С. Сполдїнг, С. Ведемейер, Р. Томас та ін. 

Теоретичні й практичні аспекти інноваційних педагогічних технологій 

організації навчально-виховного процесу у вищих закладах освіти 

розглядались в дослідженнях О. Гохберг, О. Євдокимова, І. Козловської, 

А. Слободенюка, інноваційні технології професійної підготовки майбутніх 

учителів розкриті в роботах І. Богданової [58].  

В основу інноваційної технології теоретичної підготовки студентів у 

процесі виховання соціальної ініціативності покладені інформаційні та 

практичні підходи до формування в них стійкої мотивації щодо збереження 

здоров’я, фізичного розвитку та фізичної підготовленості; гармонійний 

розвиток природних здібностей та психічних якостей; використання засобів 

коуч-технологій щодо соціальної активності. 

В основу розробленої інноваційної технології теоретичної підготовки 



студентів були покладені принципи гуманістичної педагогіки і психології, 

найважливішими з яких є: посилення уваги до особистості кожної людини як 

найвищої соціальної цінності; перетворення студентів з об’єкта соціально-

педагогічного впливу на суб’єкта активної творчої діяльності на основі 

розвитку внутрішніх мотивів до самовдосконалення і самовизначення...» – 

стверджує професор Москаленко Н.В. [58]. 

З розвитком навчальної техніки і комп’ютеризації «технологія 

навчання» і «педагогічна технологія» стали усвідомлюватись системою 

засобів, методів організації і управління навчально-виховним процесом. На 

кінець 70-х – початок 80-х років відокремились два складника педагогічної 

технології: використання системного знання для вирішення практичних задач 

і використання в навчальному процесі технологічних засобів (М. Кларк, 

Д. Фінн, Т. Сікамото) [58]. 

На відміну від поняття «технології в освіті», що відповідало поняттю 

«технічні засоби навчання» під педагогічною технологією почали розуміти 

сукупність засобів і методів педагогічного процесу [58]. 

У документах Асоціації з педагогічних технологій США 

підкреслювалось; «педагогічна технологія є комплексним інтегральним 

процесом (люди, ідеї, засоби і способи організації діяльності) для аналізу 

проблем планування всіх аспектів засвоєння знань». З цього часу відбувається 

осмислення педагогічного процесу з різними деталізаціями поняття 

«педагогічні технології» та «коуч-технології». 

Значною частиною цілісної програми соціальної ініціативності 

студентів є забезпечення активного комунікативного середовища, адже 

спілкування, можливість взаємодіяти є ключовим фактором у забезпеченні 

ефективності розвиткових програм, засобом до усвідомлення важливості 

соціальної взаємодії  у роботі з батьками [27]. 

Попри значну увагу теоретиків та практиків до формування соціальної 

ініціативності засобами коуч-технологій в освітньому процесі  використання 

їх з метою якісної реалізації освітньої програми, нерозв’язаним є питання 



визначення ключових навичок майбутніх логопедів, особливостей їх 

формування як фахівців, побудови окремої концепції та освітньої програми з 

урахуванням специфіки соціальної взаємодії, що й зумовило актуальність 

випускної кваліфікаційної роботи «Виховання соціальної ініціативності 

студентів закладів вищої освіти засобами коуч-технологій». 

Метою кваліфікаційної роботи є теоретико-методичне вивчення і 

обґрунтування структурних компонентів, механізмів оптимізації методів та 

прийомів професійної підготовки логопедів в контексті соціальної взаємодії за 

умови використання коуч-технологій при вивченні ключових компонентів 

сімейно-центрованих практик в роботі логопеда. 

Досягнення мети дослідження передбачає розв’язання таких завдань: 

1. Розкрити та конкретизувати сутність понять «коучинг», «коуч-

технології», «коучинговий підхід», «коучинговий підхід у професійно-

мовленнєвій діяльності майбутнього логопеда» в освітньому та виховному 

процесі; «соціальна ініціативність».  

2. Дослідити сучасний стан використання практик коуч-технологій у 

професійній підготовці майбутніх логопедів. 

3. Визначити особливості застосування коуч-технологій в освітньому 

та виховному процесах ЗВО. 

4. Експериментально перевірити ефективність засобів коуч-технологій 

у процесі формування соціальної ініціативності на прикладі вивчення 

освітнього компонента «Сімейно-центровані практики в роботі логопеда». 

Об’єкт дослідження – професійна підготовка майбутніх логопедів в 

закладі вищої освіти. 

Предмет дослідження – засоби коуч-технологій у процесі формування 

соціальної ініціативності майбутніх логопедів. 

Для досягнення поставленої мети й розв’язання завдань у роботі 

використано низку загальнонаукових та спеціальних методів дослідження, 

зокрема: 

- теоретичні: узагальнення та виокремлення; аналізу, синтезу, 



порівняння та узагальнення емпіричних даних, систематизації наукових 

пошуків, моделювання, поєднання та групування різноманітних наукових 

підходів, деталізації, структуризації та історичної періодизації, Активно 

застосовувався системно-структурний підхід для формування пропозицій 

щодо підготовки фахівців у межах індивідуальної освітньої траєкторії. 

- емпірико-статистичні: метод анкетного опитування; статистичного 

аналізу, вимірювання рівнів готовності майбутніх логопедів до роботи в 

інклюзивному середовищі; порівняння вибіркових статистичних груп; 

розрахунку цільових показників. 

Практична значущість результатів дослідження визначається тим, 

що одержані результати дослідження можуть стати підґрунтям для 

удосконалення освітніх програм підготовки майбутніх логопедів щодо роботи 

в сучасних умовах освіти, розширення практики застосування коуч-технологій 

при моделюванні освітнього та виховного процесів у ЗВО. 

Експериментальна база. Дослідження здійснювалося в Уманському 

державному педагогічному університеті імені Павла Тичини. 

Структура та обсяг роботи. Магістерська робота має таку структуру: 

вступ, два розділи, висновки, список використаних джерел. Повний обсяг 

роботи 78 сторінок. У списку використаних джерел 72 найменування. 

  



ВИСНОВКИ 

У випускній кваліфікаційній роботі проведено теоретичний аналіз та 

узагальнено ключові аспекти наукової проблеми щодо особливостей 

професійної підготовки логопедів та обґрунтування структурних компонентів, 

механізмів оптимізації методів та прийомів професійної підготовки логопедів 

в контексті соціальної взаємодії за умови використання коуч-технологій при 

вивченні ключових компонентів сімейно-центрованих практик в роботі 

логопеда. 

Системний аналіз наукових праць закордонних та вітчизняних 

науковців, засвідчив комплексне дослідження такої проблеми, хоча 

практичний аспект впровадження в практику освітнього та виховного процесів 

коуч-технологій були поза увагою науковців. Здобуті результати підтвердили 

реалізованість мети і завдань дослідження дали підстави сформулювати 

висновки та рекомендації щодо їх практичного використання. 

Відповідно до першого завдання дослідження конкретизації сутності 

понять встановлено, що коучинг сьогодні широко застосовується в усіх 

соціально-гуманітарних сферах. На відміну від «тренінгу», що буквально 

означає «тренування й відпрацювання» певних навичок та вмінь, коучингом є 

по суті індивідуальна програма розвитку учасника, яка відбувається в межах 

групового об’єднання, а його результатом є актуалізація здібностей суб’єкта, 

досягнення намічених цілей найоптимальнішим та найкоротшим шляхом. 

Саме тому, коучинг є широко поширеною практикою в усіх сферах управління 

людськими ресурсами та має чимало різновидів, як-от: особистісний, 

професійний, бізнес-коучинг, корпоративний коучинг та ін. Досвід, що був 

накопичений в сфері бізнесу та бізнес-освіті, уможливив широке 

запровадження коучингових технологій у освітянську практику. 

Процес коучингу можна представити як перебіг певних етапів, а саме: 

постановка мети, усвідомлення її реальності, аналіз необхідних складових та 

критичних факторів успіху, вибір стратегії діяльності, спрямованої на 

досягнення мети,  моніторинг досягнення мети,  аналіз результатів з точки 



зору поставленої мети. 

Коучинг спонукає людину зрозуміти власні цінності й дотримуватися 

їх задля досягнення цілей. Коучинг суперечить обмеженим переконанням 

людини й закріплює позитивне, визначаючи завдання, що забезпечують 

зворотний зв’язок. Коучинг відповідає на основне запитання: «Як людині 

стати кращою?». По-перше, людина вже має всі необхідні ресурси, або вона 

спроможна їх створити. Коуч допомагає людині усвідомити ситуацію, працює 

з нею над її цілями й цінностями, вказує, у який момент можна зробити вибір, 

бореться зі звичками, що гальмують особистість, підтримує зміни, які людина 

здійснює, спрямовує її на розвиток. По-друге, людина завжди робить 

найкращий вибір. Чим більше вона розуміє і має варіанти для вибору, тим 

ближче ці сили приводять її до мети. Коуч допомагає показати варіанти, а 

людина повинна зробити вибір самостійно. По-третє, всі вчинки мають мету. 

Людину завжди ведуть до мети цінності, до чого вона прагне й чому. Це й 

призводить до змін. Коуч підштовхує людину до дії. По- четверте, якщо особа 

намагається зрозуміти, то їй краще діяти. Останнє й, певною мірою, 

найважливіше, тому що без цього все інше є тільки гарними ідеями: більшість 

розуміє, чому знаходиться на місці, але без дії не може зрозуміти, як змінитися. 

Будь-який коучинг є марним, якщо не підштовхує людину до вибору нової 

лінії поведінки. 

Як бачимо, алгоритм коучингу віддзеркалює процес розгортання 

діяльності з цілепокладання, що притаманне, наприклад, інтерактивним та 

проєктним технологіям. Водночас, коуч-технології зорієнтовані, передусім, не 

лише на висуванні цілей, а на підвищенні ефективності діяльності з їх 

досягнення, що є надзичайно важливим у формуванні соціальної 

ініціативності студентів. 

Ідеологія коучингу спирається на тезу про те, що «ефективність 

дорівнює потенціалу мінус внутрішні перешкоди, з яких найсильнішим є 

страх». Або – «Ефективність = потенціал - страх». При цьому «страх» у 

коуч-підході є емоційним станом, що виникає внаслідок побоювання змін, 



несприйняття особи з боку оточення, очікування поразки чи неуспіху, острах 

опинитися неспроможним, неефективним, неуспішним тощо. Тож, звідси 

випливає головна мета коучингу: допомогти та посприяти усуненню 

внутрішніх перешкод і страхів суб’єкта на шляху до досягнення ефективності, 

що є ключовим у соціальній взаємодії. 

Основу соціальної взаємодії складає ефективність побудови 

інформаційного середовища, адже все, що нас оточує, – це постійний потік 

інформації, яка створює простір для особистісного розвитку, самовизначення, 

самореалізації та соціалізації, відповідно, коуч-технології допомагають 

найякісніше побудувати освітню траєкторію студента, угрупувати набуті 

знання, сформувати навички їх застосування на практиці. Інтегрування 

предметів при застосуванні коуч-технологій, що будуються на використанні 

тестових систем та побудові проблемних запитань якнайкраще відповідають 

запитам якісної підготовки вчителя-логопеда. 

Соціальна ініціативність у закладі вищої освіти визначається здатністю 

студентів брати участь у житті суспільства, бажання проявити себе, вмінні 

застосовувати у своїх діях творчий, нетрадиційний підходи. Для того, щоб 

мати можливість проявити себе як соціально активна особистість студенти 

мають мати такі якості, як впевненість, рішучість, наполегливість, творчий 

пошук, а щонайбільше – мотив та бажання так себе проявляти. 

У такій сукупності соціальна ініціативність складається з наступних 

ментальних здібностей: асиміляції емоційного мислення; розрізненні і 

вираженні інформації; розумінні (осмисленні) своїх мотивів; усвідомлення 

регуляції соціальної активності.  

У структурі соціальної ініціативності можна виокремити два 

компоненти: 

- Внутрішньо особистісний компонент, який вимагає від людини усвідомлення 

своїх почуттів, адекватної самооцінки, впевненості в собі, відповідальності, 

толерантності, самоконтролю, активності, гнучкості, зацікавленості, 

відкритості новому досвіду, мотивації досягнення, оптимізм. 



 Міжособистісний або соціальний, передбачає наявність у людини 

комунікабельності, відкритості, емпатії, здатності враховувати і розвивати 

інтереси іншої людини, поваги до людей, здатності адекватно оцінювати і 

прогнозувати міжособистісні відносини, вміння працювати в команді. 

Відштовхуючись від існуючих концепцій професійної підготовки у 

закладі вищої освіти, соціальна ініціативність займає чільну позицію, 

враховуючи практико-орієнтований контент освітніх програм з різноманітним 

набором методичного інструментарію, стає зрозумілим, що для досягнення 

поставлених цілей – формування соціальної ініціативності, найбільш якісним 

та пріоритетним засобом стають коуч-технології, як можливість утримання 

вільної траєкторії розвитку студента в опануванні теоретичним матеріалом, 

надання йому можливості самостійно визначатися з формою підготовки 

довідкового матеріалу, методів опрацювання та представлення обраної 

тематики. 

Відповідно до другого завдання дослідження встановлено, що коуч-

технології в освітньому та виховному процесах ЗВО не мають такого 

поширеного використання як у менеджменті та бізнесі, хоча коучинг 

визначають як систему реалізації соціального, особистісного, творчого 

потенціалу учасників процесу розвитку з метою отримання максимально 

можливого ефекту. 

Спеціальні освітні коуч-технології спрямовані на вирішення завдань 

художнього розвитку, полегшення процесу навчання. Вони сприяють 

збереженню цілісності особистості, оскільки об’єднують інтелектуальне та 

художнє сприйняття світу, долучають студентів до духовних цінностей через 

сферу усвідомлення, забезпечують активізацію пізнавальних емоцій, 

сприяють розвитку органів чуттів, пам’яті, уваги, уяви, інтуїції, полегшують 

адаптацію особистості в сучасному світі, соціальної адаптації. Інноваційною 

технологією, що також сприяє індивідуально-особистісному творчому 

розвитку учнів, що особливо актуально в умовах особистісно зорієнтованого 

навчання, є коучинг в освіті як технологія актуалізації внутрішніх ресурсів 



студента в досягненні запланованого результату. Відповідно, основні 

принципи коучингу є: 

✓ всі люди володіють набагато більшими здібностями, аніж вони 

проявляють у своєму повсякденному житті; 

✓ навчання на успіхах, а не на помилках; 

✓ орієнтир не на проблему, а на її вирішення; 

✓ спрямованість із теперішнього в майбутнє; 

✓ всі відповіді містяться всередині людини – людина сама оцінює 

себе, зовнішні поради та оцінки їй не потрібні; 

✓ роль педагога-коуча в тому, що він посилює усвідомлення та 

відповідальність вихованців та батьків: допомагає визначити ціль, скласти 

план, перейти до дій, надихає, мотивує, знімає тривожність. 

Відповідно до третього завдання дослідження, визначено особливості 

застосування коуч-технологій в освітньому та виховному процесах ЗВО. Як 

засвідчив аналіз робочих навчальних планів, робочих навчальних програм, 

технологія коучінгу не є масово використовуваною та затребуваною в 

професійно-мовленнєвій підготовці майбутніх логопедів. Водночас 

пріоритетними завданнями організації освітньої діяльності в закладах вищої 

освіти на сучасному етапі передбачено формування програмних 

компетентностей (інтегральна, загальні компетентності – ЗК, спеціальні 

компетентності – СК) у майбутніх фахівців спеціальної освіти. З поміж 

загальних компетентностей у Стандартів вищої освіти України (рівень 

бакалавр) визначено такі: здатність до планування, складання прогнозів і 

передбачення наслідків своїх дій; здатність до вільного користування засобами 

сучасних інформаційних і комунікаційних технологій; здатність створювати 

команду, мотивувати її членів та досягати спільних цілей; здатність до 

проектної організації діяльності; здатність до безперервного навчання і 

самоосвіти; здатність трансформувати теоретичні знання в практичні дії, тощо. 

Відповідно до четвертого завдання дослідження встановлено 

ефективність використання коуч-технологій у процесі формування соціальної 



ініціативності на прикладі вивчення освітнього компонента «Сімейно-

центровані практики в роботі логопеда». Інноваційною технологією, що також 

сприяє індивідуально-особистісному творчому розвитку студентів, що 

особливо актуально в умовах особистісно зорієнтованого навчання та сприяє 

формуванню соціальної ініціативності є коучинг в освіті як технологія 

актуалізації внутрішніх ресурсів студента в досягненні запланованого 

результату. Основу нашого експерименту склало застосування коуч-технологій 

у вивченні освітнього компененту «Сімейно-центровані практики в роботі 

логопеда». Основні завдання освітнього компоненту передбачають 

використання практики коуч-технологій, зокрема «синтез думок» при вивченні 

моделей надання допомоги дітям з особливими освітніми потребами; «спільний 

проєкт» при вивченні психологічних аспектів сімейного виховання дітей з 

особливими освітніми потребами; «пошук інформації» при вивченні 

коучингових технологій для батьків; «коло ідей» в опануванні етапів 

формування освітньо-розвиткового простору; «лінія часу» – підготовці 

розвиваючих та освітньо-виховних траєкторій взаємодії, зокрема і соціальної; 

«піраміда Роберта Ділтса» при визначенні соціальних аспектів роботи з сім’ями 

та плануванні роботи з батьками. Також при проведенні практичних занять 

заплановано роботу в групах. Роботу в групах на практичних заняттях 

використовували для вирішення складних проблем, що потребують 

колективного обговорення. 

Мовленнєвий коучінг виступив однією з технологій психолого-

педагогічного супроводу формування соціальної спрямованості 

культуромовної особистості майбутніх логопедів. Тривалість і частотність 

коуч-сесій визначалась коучем (викладачем) та клієнтом (студентом). 

Мовленєвий коучінг майбутніх логопедів відбувався впродовж 7 етапів. 

Перший етап передбачав встановлення партнерських взаємовідносин між 

коучем (викладачем) та студентом (групою) (залежно від форми коучінгу). 

Другий етап передбачав спільне визначення завдань з удосконалення знань, 

умінь і навичок професійно-мовленнєвої діяльності і визначення шляхів 



формування професійно-мовленнєвої компетентності майбутніх логопедів. 

Третій етап передбачав з’ясування причинново-наслідкових зв’язків між 

низькою мовленнєвою культурою майбутніх логопедів, мовленнєвим 

середовищем, мовним оточенням, в якому вони перебували (перебувають). 

Четвертий етап мав за мету визначення чинників, які сприяють досягненню 

кращого результату - підвищенню рівня мовленнєвої культури,  увиразнення 

мовлення професійно-зорієнтованою лексикою, формуванню професійно- 

мовленнєвої компетентності майбутніх логопедів та їх соціальної 

ініціативності. П’ятий етап мав за мету вироблення й аналіз форм, засобів, 

методів, прийомів, потенційних можливостей в мовному вдосконаленні, 

самовдосконаленні, вироблення оптимальних шляхів підвищення 

продуктивності професійно-мовленнєвої діяльності майбутніх логопедів. 

Останній, шостий етап, передбачав побудову «Траєкторії формування 

соціальної ініціативності майбутніх логопедів». Сьомий, заключний, 

передбачав обговорення термінів реалізації коуч-технології. 

Основними структурними складниками мовленнєвого коучінгу 

майбутніх логопедів були: мотиваційно-ціннісний, когнітивний, операційно-

діяльнісний і рефлексивний компоненти. 

За результатами анкетування встановлено, що використання коуч-

технологій значно підвищило мотиваційний показник в опануванні ключових 

компонентів ОК, зріс показник означення потенціалу особистості, студенти 

навчилися використовувати всі ресурси для досягнення успіху, знаходити 

оптимальні варіанти для вирішення складних завдань, формування соціальної 

відповідальності та пізнавальної мотивації, що має позитивний вплив на якість 

реалізації освітньої програми. 

 

 


