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G определение варианта оптимального решения;
G организационноGпрактическая работа в управляемой системе.
Выводы. Наш практический опыт организации научноGметодической раG

боты в Одесском профессиональном лицее технологий и дизайна ЮНПУ им.
К.Д.Ушинского показывает, что необходимость выполнения обозначенных
выше функций педагогической деятельности и улучшения ее качества выдвиG
гают ряд требований к профессиональноGличностной культуре преподаватеG
ля. Среди них:

G постоянное совершенствование и рост профессионального мастерства;
G осознание целостности образовательного процесса профессионального

лицея, направленного на подготовку будущих специалистов и комплексное
решение актуальных учебноGвоспитательных задач;

G видение преподавателями перспектив своего карьерного роста и проG
фессиональноGличностного саморазвития.

Эффективной формой совершенствования профессионализма педагогиG
ческой деяльности преподавателей профессионального лицея является поG
стоянно действующий научноGметодический семинар. Его работа предполаG
гает разработку и внесение дополнений в рабочие программы дисциплин,
рецензирование интегрированных курсов, проведение научноGпрактических
конференций, открытых занятий, психологических семинаров, тренингов с
целью совершенствования техники педагогического взаимодействия препоG
давателей с учащимися профессионального лицея, ознакомления и внедреG
ния в педагогический процесс инновационных технологий их профессиональG
ного обучения и воспитания. НаучноGметодический семинар позволяет преG
подавателямGметодистам разрабатывать совместные формы деятельности по
междисциплинарным проблемам: кейсы, модули, блоки; согласовывать соG
держание учебных занятий и производственной практики учащихся; плаG
нировать организацию и проведение воспитательных мероприятий; осущеG
ствлять разработку научноGисследовательской деятельности, комплексного
квалификационного экзамена и т.д.
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У статті розкрита суть моніторингового дослідження про&

фесійної підготовки майбутніх викладачів вищих технічних уч&
бових закладів, що проходило на базі експериментальної педаго&
гічної лабораторії, в рамках впровадження коуч&педагогіки.
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В статье раскрыта сущность мониторингового исследова&
ния профессиональной подготовки будущих преподавателей выс&
ших технических учебных заведений, проходящей на базе экспе&
риментальной педагогической лаборатории, в рамках внедрения
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ринг профессиональной подготовки, коуч&педагогика, педагоги&
ческое консультирование, педагогическая супервизия, позитив&
ное общение.

ORGANIZATION OF POSITIVE CO�OPERATION IN SUBSYSTEM
TEACHER�RESEARCH WORKER IS FUTURE TEACHER AS

DOMINANT OF INTRODUCTION OF КОУЧ�PEDAGOGICS IN
HIGHER TECHNICAL EDUCATIONAL ESTABLISHMENT

Essence of monitoring research of professional preparation of future
teachers of higher technical educational establishments is exposed in
the article, that passed on the base of experimental pedagogical
laboratory, within the framework of  introduction of&pedagogics.

Key words: professional preparation of future teachers of higher
technical educational establishments, monitoring of professional
preparation, коуч&pedagogics, pedagogical advising, pedagogical
superviziya, positive intercourse.

Постановка проблеми. Інтенсивний інноваційний розвиток вищих техG
нічних навчальних закладів зумовив появу нової ролі викладача у ньому –
викладачаGконсультанта, управлінця, т’ютора, науковця, який спроможний
допомогти, визначити «точки зростання», осмислити характер і послідовність
необхідних змін, подолати ситуації професійного ускладнення як майбутнім
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викладачам ВТНЗ, так і вже досвідченим зі сталим професійноGпедагогічG
ним стажем.

Існуюча система освіти у ВТНЗ нерідко не формує навички, необхідні
студенту в ринкових умовах професійної діяльності. Тому особливе значенG
ня для сучасних ВТНЗ має здібність викладачів впроваджувати новітні інноG
ваційні надсучасні технології навчання. Нова парадигма  професійної підгоG
товки майбутнього викладача ВТНЗ розроблена нами розглядає навчання,
як системний елемент професійноGпедагогічної підготовки, де ВТНЗ несе
відповідальність за надання професійної підготовки майбутнього викладача
ВТНЗ нової якості конкурентспроможності. Тому, у наш час тема коучGпеG
дагогіки стала досить актуальною. Більшість коучGконсультантів визначають
її не тільки як метод безпосереднього навчання, але й як філософію, систему
технологій і методів спрямованих на постановку максимально швидкого доG
сягнення мети.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  В останніх наших дослідженG
ня ми зазначали, що коучинг – вид індивідуальної підтримки індивіда, які ставG
лять свою задачею особистісне і професійне зростання, підвищення професійG
ної ефективності. Коучинг спрямований на допомогу  у досягненні мети і розG
в’язані різного роду проблем у будьGяких галузях людського життя, у тому
числі і в освіті. Педагогічний коучинг пришвидшує процес професійної підгоG
товки  майбутнього викладача ВТНЗ до його професійної мети, допомагаючи
йому зосередитися на бажаному результаті і відкриваючи більш широкий вибір
альтернатив. У педагогічному коучингу основна увага зосереджується на теG
перішній ситуації студента і на  тому, які дії він готовий прийняти, щоб досягG
нути бажаного результату у майбутні професійноGпедагогічні діяльності.

КоучGпедагогіка G педагогіка самовизначення – новий напрямок у сучасній
педагогіці та філософській антропології. Задача педагога – коуча полягає у
тому, щоб створити освітню подію, яка б ініціювала  студента у трьохвимірG
ний процес професійного самовизначення, що включає: у собі:

G набуття здібностей педагогічної рефлексії та критичного мислення для
реконструкції ідеологій, яким наповнене звичайне життя людини. УсвідомG
лення та інтерпретація цих ідеологій є процесом переходу від міфологічних
уявлень про себе і зовнішній світ у критичне знання про них.

G побудова нової суб’єктивності через процес реконструкції, інтеграції та
переоцінки історії у контексті професійного самовизначення.

G детальну розробку власного професійного простору через реалізацію
ініціатив, які вимагають від студента навичок управління проектами та розG
витком.

Аналіз теорії і практики моніторингового супроводу професійної підготовки
майбутніх викладачів вищих технічних навчальних закладів дозволяє нам
виділити специфічний феномен коучGконсультаційної культури викладача
ВТНЗ, який може розумітися:

G поGперше, як вищий рівень майстерності викладачаGсупервізора, що
формується в процесі його професійною діяльності і що виявляється в різноG
манітті і якості коучGконсультаційних освітніх послуг;

G поGдруге, як складна системна професійноGособистісної властивості викG
ладача ВТНЗ, що відображає стійкі особливості його професійної свідомості,

поведінки, діяльності, а також його ціннісні орієнтації і духовноGетичні поG
зиції;

G у третіх, як комплексна педагогічна технологія, що відображає стиль
професійної поведінки викладача, його розуміння основних принципів і меG
тодів консультаційної діяльності, характер взаємодії зі студентом, особливості
педагогічного консультування як творчого процесу.

Таке розуміння освітніх послуг у ВТЗ цілком співзвучно з відомим філоG
софськоGпедагогічним підходом до феномену «культура». Так, аксіологічний
підхід допомагає осмислити складну ієрархію ідеалів і сенсів, значущих для
коучGвикладача ВТНЗ. У цьому плані певний інтерес представляє ціннісна
концепція вітчизняного філософа Г.С.Батищева, який особливий акцент роG
бив на міжсуб’єктній аксіологічній позиції з домінантністю на інших, що є
надзвичайно важливим для визначення ціннісних підстав організації позиG
тивної взаємодії, яке повинно здійснюватися в руслі культури глибинного
спілкування.

Метою статті є дослідження визначення основних чинників організації
позитивної взаємодії у підсистемі «викладачGнауковець – майбутній виклаG
дач», як домінанти впровадження коучGпедагогіки у вищий технічний наG
вчальний заклад.

Виклад основного матеріалу. Як детермінанта моніторингового супроG
воду професійної підготовки майбутнього викладача в останні десятиліття коуч
G педагогіка у вітчизняній та зарубіжній педагогіці, розуміється, поGперше,
як особлива філософія навчання та виховання особистості, що має на меті
педагогічне консультування, а поGдруге, як характеристика педагогічної пракG
тики коучGконсультування, що створюється в окремо узятому вищому технG
ічному навчальному закладі в рамках професійноGпедагогічної підготовки
майбутніх фахівців, потенційних викладачів вищих технічних навчальних
закладів [1,4,7].

Філософія коучGпедагогіки враховує як широкий контекст розвитку суG
часної вищої школи і освіти, проблеми дитинства, інституту сім’ї, взаємозвG
’язок різних агентів соціалізації студента, так і складні процеси, вищої шкоG
ли, що відбуваються усередині, пов’язані із змінами в її організаційному розG
витку, в цілях і характері педагогічної взаємодії, в змісті і формах освітнього
процесу [2,8,11].

Консультаційна культура припускає облік змін, і повинна бути адекватG
ною новим соціальним вимогам. Ці зміни  сьогодні торкаються всього статуG
су студента. Виходячи з діалектики загального і особливого консультаційна
культура відображає подвійну природу педагогічного консультування. З одG
ного боку, консультування є однією з функцій педагогічної діяльності в цілоG
му, а з іншої – специфічним видом професійної діяльності окремих фахівців
(педагогиGконсультанти, методисти, модератори, супервізори, коучGвиклаG
дачі тощо).

Викладач вищого технічного навчального закладу для здійснення коучG
консультування повинен володіти високим рівнем психологоGпедагогічної
культури, глибокими професійноGтехнічними знаннями в галузі педагогіки,
психології, менеджменту, мати широку загальнолюдську  підготовку, що вклюG
чає, як теоретичні, так і практичні аспекти [3].
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майбутніх викладачів вищих технічних навчальних закладів дозволяє нам
виділити специфічний феномен коучGконсультаційної культури викладача
ВТНЗ, який може розумітися:

G поGперше, як вищий рівень майстерності викладачаGсупервізора, що
формується в процесі його професійною діяльності і що виявляється в різноG
манітті і якості коучGконсультаційних освітніх послуг;

G поGдруге, як складна системна професійноGособистісної властивості викG
ладача ВТНЗ, що відображає стійкі особливості його професійної свідомості,

поведінки, діяльності, а також його ціннісні орієнтації і духовноGетичні поG
зиції;

G у третіх, як комплексна педагогічна технологія, що відображає стиль
професійної поведінки викладача, його розуміння основних принципів і меG
тодів консультаційної діяльності, характер взаємодії зі студентом, особливості
педагогічного консультування як творчого процесу.

Таке розуміння освітніх послуг у ВТЗ цілком співзвучно з відомим філоG
софськоGпедагогічним підходом до феномену «культура». Так, аксіологічний
підхід допомагає осмислити складну ієрархію ідеалів і сенсів, значущих для
коучGвикладача ВТНЗ. У цьому плані певний інтерес представляє ціннісна
концепція вітчизняного філософа Г.С.Батищева, який особливий акцент роG
бив на міжсуб’єктній аксіологічній позиції з домінантністю на інших, що є
надзвичайно важливим для визначення ціннісних підстав організації позиG
тивної взаємодії, яке повинно здійснюватися в руслі культури глибинного
спілкування.

Метою статті є дослідження визначення основних чинників організації
позитивної взаємодії у підсистемі «викладачGнауковець – майбутній виклаG
дач», як домінанти впровадження коучGпедагогіки у вищий технічний наG
вчальний заклад.

Виклад основного матеріалу. Як детермінанта моніторингового супроG
воду професійної підготовки майбутнього викладача в останні десятиліття коуч
G педагогіка у вітчизняній та зарубіжній педагогіці, розуміється, поGперше,
як особлива філософія навчання та виховання особистості, що має на меті
педагогічне консультування, а поGдруге, як характеристика педагогічної пракG
тики коучGконсультування, що створюється в окремо узятому вищому технG
ічному навчальному закладі в рамках професійноGпедагогічної підготовки
майбутніх фахівців, потенційних викладачів вищих технічних навчальних
закладів [1,4,7].

Філософія коучGпедагогіки враховує як широкий контекст розвитку суG
часної вищої школи і освіти, проблеми дитинства, інституту сім’ї, взаємозвG
’язок різних агентів соціалізації студента, так і складні процеси, вищої шкоG
ли, що відбуваються усередині, пов’язані із змінами в її організаційному розG
витку, в цілях і характері педагогічної взаємодії, в змісті і формах освітнього
процесу [2,8,11].

Консультаційна культура припускає облік змін, і повинна бути адекватG
ною новим соціальним вимогам. Ці зміни  сьогодні торкаються всього статуG
су студента. Виходячи з діалектики загального і особливого консультаційна
культура відображає подвійну природу педагогічного консультування. З одG
ного боку, консультування є однією з функцій педагогічної діяльності в цілоG
му, а з іншої – специфічним видом професійної діяльності окремих фахівців
(педагогиGконсультанти, методисти, модератори, супервізори, коучGвиклаG
дачі тощо).

Викладач вищого технічного навчального закладу для здійснення коучG
консультування повинен володіти високим рівнем психологоGпедагогічної
культури, глибокими професійноGтехнічними знаннями в галузі педагогіки,
психології, менеджменту, мати широку загальнолюдську  підготовку, що вклюG
чає, як теоретичні, так і практичні аспекти [3].
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У нашому дослідженні ми виділи такі критерії професіоналізму, яким
повинен відповідати коучGвикладач вищого технічного навчального закладу
(див. табл. 1)

Таблиця 1
Критерії професіоналізму коуч�викладача ВТНЗ

Вимоги до особистості Вимоги до професійної компетенції
  Повинен знати    Повинен уміти

Загалом коучGконсультування у процесі професійної підготовки майбутніх
викладачів вищих технічних навчальних закладів здійснюють різні категорії
педагогічного персоналу ВТНЗ (див. схему 1).
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Схема 4. Суб’єкти коуч�консультування у процесі професійної підго�
товки майбутніх викладачів ВТНЗ
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Як видно з представленої схеми, коучGконсультування у процесі професG
ійної підготовки майбутніх викладачів ВТНЗ включає разом з іншими два
значущі змістовні блоки – науковоGметодичний супровід  педагогічного перG
соналу і супровід професійної підготовки майбутнього викладача ВТНЗ.

Зупинимося на принципах коучGконсультаційної взаємодії детальніше.
Принцип добровільності припускає, що майбутній викладач ВТНЗ сам

вирішує питання про необхідність звернення до кучGвикладача, обирає собі
фахівця, форму і тривалість консультування, а також визначає, як отриG
мані ним рекомендації можуть бути використані в реальних ситуаціях проG
фесійної діяльності.

Принцип рівноправ’я сторін припускає рівну відповідальність майбутньG
ого викладача ВТНЗ і консультанта за успіх коучGконсультацій. У зв’язку з
цим майбутньому викладачу ВТНЗ відводиться рівноцінна роль в консультуG
ванні разом із коучGвикладачем.

Принцип варіативності припускає, що консультування носить ситуаG
тивно змінний характер, що істотно обмежує можливість виділення універG
сальних способів рішення проблем студента, придатних для всіх ситуацій.

Педагогічні ситуації є надзвичайно різноманітними і  динамічними. РеG
альна дійсність ВТНЗ є живою тканиною, яка не вписується в жорсткі рамG
ки, і не дозволяє пропонувати майбутньому викладачів ВТНЗ стандартні
рецепти професійної поведінки. Відтак, практика коучGконсультування не
може бути зведене до розробки готових рецептів, а спонукає фахівців до саG
мостійного аналізу і постійної діяльності рефлексії, бо не може бути однакоG
вих майбутніх викладачів ВТНЗ, однакових проблем і ситуацій коучGконG
сультування, а значить, і однакових консультаційних послуг викладачів
ВТНЗ. Консультаційна послуга викладача для майбутнього викладача ВТНЗ
має не тільки інструментальні, але і процесуальні характеристики.

Відповідно до принципу цілісності коучGконсультування є лише окремою
ланкою в системі безперервного супроводу професійної підготовки майбутG
нього викладача ВТНЗ. Сама по собі вона не може вирішити та передбачити
усі проблеми або зняти ускладнення, що є, або можуть виникнути у фахівG
ця. Лише логічна взаємодія і послідовне надання серії коучGконсультацій майG
бутньому викладачу ВТНЗ може забезпечити якісну професійну підготовку.

Принцип професійної етики розглядає як умови ефективного консультуG
вання, дотримання етичних норм, що виключають маніпулювання клієнтом,
професійний імідж коучGвикладача, нав’язування консультованому субG
’єктивних професійних позицій і оцінок.

Принцип незалежності коуч&викладача виходить з того, що в процесі
коучGконсультування викладач повинен абстрагуватись від інших соціальних
ролей, які він виконує. Даний принцип виключає можливість педагогічного
коучGконсультування за дорученням, бо такий процес ігнорує суб’єктну поG
зицію учасників консультаційної взаємодії, а за своїм характером нагадує
коаліційне маніпулювання.

Незалежно від результату акту коаліційного маніпулювання у процесі
професійної підготовки майбутнього фахівця, створюється коаліція «замовG
ник G виконавець» розпадається і при необхідності може бути знов створена в
тому ж або іншому складі.

Коаліційне маніпулювання не відповідає загальним принципам консульG
таційної культури з наступних причин: як коучGвикладач, так і студент, позG
бавлені самостійності в ухваленні рішення, бо викладач нав’язує студентові
відповідний зразок поведінки у професійноGпедагогічні діяльності, який відпоG
відає отриманому «замовленню». При цьому ігноруються індивідуальні проG
фесійні цілі студента, його розуміння педагогічної ситуації, можливість викоG
ристання різних альтернатив педагогічної взаємодії у професійному майбутG
ньому.

Коаліційне маніпулювання не слід плутати з опосередкованим консультуG
ванням, яке часто використовується в управлінській практиці. В цьому виG
падку керівник ВТНЗ делегує надання коучGконсультаційної послуги третій
особі, яка є компетентним в рішенні проблемної ситуації і одночасно не поG
в’язана із майбутнім викладачем ВТНЗ.

Принцип конфіденційності проголошує неприпустимість розголошуванG
ня довірчої інформації, отриманої викладачем у процесі взаємодії зі студенG
том.

Принцип кооперації припускає, що викладач під час зіткнення із складG
ною і багатоаспектною проблемою коучGконсультування повинен адекватно
оцінювати межі власної компетентності і у разі потреби використовувати
можливості досвідченішого консультантаGсупервізора або консультаційного
консиліуму, у якому може бути представлені фахівці різних профілів.

Професійний досвід консультантів багато в чому обмежений рамками
ВТНЗ, що прирікає їх на певний консерватизм, звужує спектр інноваційних
ідей, які можуть бути використані в консультаційній роботі.

КоучGконсультування повинно актуалізувати творчий потенціал майбутG
нього викладача ВТНЗ, спонукати його до самоаналізу, до ухвалення відпоG
відальності за вирішення професійної проблеми за допомогою порад і підкаG
зок.

Шлях педагогічного коучGконсультування  майбутнього викладача ВТНЗ
G не трансляція готових зразків професійної поведінки, а вироблення нових
казенGмоделей, зорієнтоване на професійноGособові можливості майбутньоG
го викладача ВТНЗ. Тому, ефективне коучGконсультування викладачів ВТНЗ
G це процес, який виконується разом із майбутнім викладачем ВТНЗ, але не
замість майбутнього викладача ВТНЗ.

Виходячи з положення про індивідуалізацію, в рамках аксіологічного і
діяльноGтехнологічного підходів [5,6] до коучGконсультаційної культури, можG
на виділити моделі  позитивної взаємодії у процесі професійної підготовки
майбутніх викладачів вищих технічних навчальних закладів, що розрізняG
ються:

G за ціннісними засадами: охоронна і бар’єрна [9,10];
G за ролевою позицією коучGвикладача: консультаційна де викладач  –

автор готового рецепту «професіонала» і спонукальна  (викладач ініціатор
пошуку самостійного рішення) [12];

G за формою взаємодії: актуалізований діалог і сценічне коучGконсульG
тування [13];

Розкриття суті консультаційної культури не обмежується розглядом різних
моделей позитивної взаємодії викладача, як коуча і студента, і потенційного,



197196

Як видно з представленої схеми, коучGконсультування у процесі професG
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у майбутньому викладача ВТНЗ, але і припускає осмислення відмінностей
між справжнім коучGконсультуванням як видом супроводу професійної підгоG
товки фахівця і «квазіконсультуванням» [14], що є ситуативними порадами
і рекомендаціями студенту у процесі його професійної підготовки різними
учасниками навчальноGвиховного процесу у ВТНЗ.  Квазіконсультування має
негативний педагогічний ефект [11], оскільки воно занурює майбутнього
фахівця у психологічно несприятливу ситуацію, що супроводжується емоцG
ійною напругою, пов’язаною з негативною оцінкою його поведінки або діяльG
ності. Це ускладнює пошук раціональних рішень в ситуації, яка склалася,
оскільки рекомендація коучGвикладача сприймається або пасивно, або відчуG
жено.

Негативний ефект посилюється тимчасовим дефіцитом часу, в умовах
якого проходить квазіконсультування [9]. Студенту здається, що над ним
вершать «швидкий суд», проводять з ним не особистісноGзорієнтовану конG
сультацію, а дають загальні стандартні рекомендації  та моралізаторські поG
ради, що не мають особливого сенсу для реальної практики. Відтак, квазіG
консультування сприймається як акт формальної комунікації, що ігнорує
індивідуальність студента, його позицію, думку, відношення до того, що відбуG
вається.

Квазіконсультування може здійснюватися і у формі коаліційного маніпуG
лювання, яке припускає освіту коаліції «замовника» і «виконавця» (виступаG
ючого як квазіконсультанта) з метою надання цілеспрямованої дії на третє
обличчя – «клієнта» (виступаючого як квазіконсультуємого, тобто студента)
[5,7].

Висновок. Отож, коучGпедагогіка сприяє більше навчанню майбутнього
фахівця чим вчить. ПрофесійноGпедагогічний коучинг у ВТНЗ – це система
саморозвитку і самовдосконалення особистісних і професійних якостей майG
бутнього викладача ВТНЗ протягом кожного моменту життя через професG
ійне самоусвідомлення, самоактуалізацію, що призводить до результативної,
заснованої на довірі та взаємоповазі взаємодії коучGвикладача зі студентами.

Сучасні концепції консультаційної культури виходять з того, що педагогіG
чне коучGконсультування у вищій школі – є наукою, яку можна осягнути,
мистецтвом, яким можна опанувати. Цією наукою повинен володіти кожен
сучасний конкурентоспроможний фахівець.
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чне коучGконсультування у вищій школі – є наукою, яку можна осягнути,
мистецтвом, яким можна опанувати. Цією наукою повинен володіти кожен
сучасний конкурентоспроможний фахівець.
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